
REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

NASZA SZKOŁA W OBIEKTYWIE 

Cele konkursu 

1. Budzenie zainteresowania historią i kulturą własnego miasta. 

2. Zwrócenie uwagi współczesnej młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości. 

3. Popularyzacja fotografii wśród uczniów szkoły. 

4. Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania fotografii jako artystycznej formy 

przekazu. 

5. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych  

im. A. i J. Vetterów w Lublinie.  

2. Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej organizatorów: 

http://vetter.zse.lublin.pl 

3. Kontakt w sprawach organizacyjnych: 

 Joanna Drozdowska-Wójcik - nauczyciel geografii,  

 pocztą elektroniczną na adres organizatorów konkurs@vetter.zse.lublin.pl 

 

Adresaci konkursu 

 Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów 
 

  



Zasady konkursu 

 Tematyka konkursu związana jest z obchodami 150 - lecia powstania Szkół Vetterów. 

 Zdjęcia dostarczone na konkurs mogą przedstawiać cały budynek, poszczególne jego 

fragmenty lub detale architektoniczne. 

 Uczestnicy konkursu mogą wykonać osobiście zdjęcia szkoły lub miejsc wokół szkoły 

w liczbie od 1 do 5 fotografii. 

 Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane. 

 Fotografie powinny być wykonane własnoręcznie w dowolnej technice (kolorowe,  

czarno - białe, przy użyciu sprzętu tradycyjnego lub cyfrowego). 

 Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru prac do ekspozycji. 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie prac w celach promocyjnych. 

 Zdjęcia powinny być wykonane na papierze fotograficznym w formacie 21x15cm w jak 

najlepszej rozdzielczości. Zdjęcie należy również dostarczyć na nośniku CD. 

 Zgłaszane do konkursu prace fotograficzne powinny być opatrzone metryczką zawierającą 

następujące informacje: 

 imię i nazwisko autora i klasę, 

 identyfikację fotografowanego miejsca/detalu architektonicznego, 

 datę wykonania zdjęcia. 

 Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 15 marca 2016 roku do pani Joanny 

Drozdowskiej-Wójcik.  

 Oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Samorząd Uczniowski. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r.  

 Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 
 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie! 


