
Regulamin konkursu fotograficznego: 
Geometria wokół nas. 

 
Organizator: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą 
Osoba odpowiedzialna: Izabela Marcinowska 
Uczestnicy: zespoły uczniowskie z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad 
Odrą  
Termin składania prac: 07 marca 2020r. 
Cele 
1. Spojrzenie na świat przez pryzmat fotografii i zauważenie, że geometria nas otacza,  
a czasem fotografia pomaga zobaczyć pewne zależności czy zjawiska. 
2. Aktywizacja twórcza uczniów. 
4. Promocja przedmiotu matematyka na terenie Szkoły. 
Zasady uczestnictwa 

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez 
Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa 
osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów 
zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału te zdjęcia, które wcześniej publikowano, ani te, które 
były zgłaszane wcześniej w innych konkursach. 

3. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza akceptację regulaminu. 
4. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne: 

a. format zapisu: JPG, 
b. maksymalna waga 1,5 mb 
c. maksymalny rozmiar zdjęcia to 1800 x 2700 
d. dopuszczone jest zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do 

czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz. 
5. Do każdego wstawianego zdjęcia Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące 

informacje: 
a) tytuł fotografii, 
b) opis zdjęcia uzasadniający, że to właśnie geometria wokół nas. 

6. Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. 
7. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego 
wychowania i kultury osobistej. 

8. Jeśli na zgłaszanych do Konkursu zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik 
jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację 
fotografii oraz na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie. 

9. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika 
zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących 
do Organizatora. 

 



Nagrody 
Konkurs przewiduje przyznanie nagrody głównej oraz wyróżnień. 
Kryteria oceny 
Do oceny złożonych prac zostanie powołana komisja konkursowa. Pod uwagę będą 
brane: oryginalny pomysł, wykonanie, wkład pracy, ogólne wrażenia artystyczne. 
Sposób dostarczenia 
Zdjecie wraz z opisem oraz danymi autora (imię, nazwisko, klasa)  należy przesłać na adres 
mailowy: 
iza.marcinowska@gmail.com 
 
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie 
zostaną zdyskwalifikowane. 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje komisja konkursowa. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji. 
Prezentacja najlepszych prac odbędzie się w czasie święta matematyki,  
w dniu 12 marca 2020 r. Najlepsze prace będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 
 


