
  

Powiatowy Konkurs Fotograficzny 

„Jagiełło w powiecie przeworskim”  

  

Regulamin konkursu fotograficznego  

  

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława  

Jagiełły w Przeworsku   

Osoby odpowiedzialne: Monika Uberman, Katarzyna Rejman  

2. Celem konkursu jest:   

a) promowanie sylwetki patrona szkoły,   

b) rozbudzanie wśród uczestników zainteresowania fotografią,   

c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie 

fotografii, 

d)  zwrócenie uwagi na historię kraju i regionu.  

3. Temat konkursu brzmi „Jagiełło w powiecie przeworskim”.   

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas 7 i 8 oraz 

uczniowie wszystkich klas szkół średnich powiatu przeworskiego.    

5. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię ciekawego, intrygującego, 

niezwykłego miejsca, obiektu lub przyrody związanego z sylwetką króla Władysława 

Jagiełły. Fotografia powinna być wykonana na terenie powiatu przeworskiego  

 Część fotograficzna  

    Wymagany format zdjęć to 21x30 cm – wywołany na papierze błyszczącym.  

Część opisowa  

 W części opisowej na karcie zgłoszenia powinna znaleźć się: szczegółowa lokalizacja 

miejsca (rejon gminy, nazwa wsi i/lub ulicy, charakterystyczny punkt odniesienia, celem 

identyfikacji), imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nazwisko i numer telefonu opiekuna.  

6. Fotografie z kartą zgłoszenia umieszczone w przeźroczystej „koszulce” należy składać 

u osób odpowiedzialnych za konkurs lub przesłać na adres I Liceum 

Ogólnokształcące im. króla Władysława Jagiełły w Przeworsku ul. Szkolna 6,   

37-200 Przeworsk   

7. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można uzyskać bezpośrednio u osób 

odpowiedzialnych za konkurs lub na stronie internetowej szkoły   

8. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 3 marca 2023 r.    

9. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, 

wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą               



o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.)  oraz 

przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego   

w Przeworsku  

10. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie 

biorą odpowiedzialności za niezachowanie warunków regulaminu.   

11. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. Najlepsi (pierwsza 

trójka) zostaną uhonorowani dyplomami i cennymi nagrodami, przewidziane są 

również wyróżnienia.  

12. Rozstrzygnięcie konkursu, poprzedzone będzie wystawą prac. Wyniki i rozdanie 

nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 6 marca 2023 r. w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku   

13. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną 

zdyskwalifikowane.  

14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury  i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury.   


