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    Międzyszkolny konkurs fotograficzny 
"Bielany w obiektywie" jest organizowany przez XXXIX Liceum 
Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie.   
  
Koordynatorem konkursu jest pani Marzena Sadowska oraz zespół polonistów w składzie:  
Katarzyna Lipska, Ewa Suchecka. 
 
 

 

Cele konkursu: 
 Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki; 

 Propagowanie postawy twórczej wśród uczniów; 
 Rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania; 
 Rozbudzanie zainteresowań przyrodą, historią i architekturą Bielan; 

 Integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym; 

 Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów.  
 

Postanowienia ogólne: 
 Organizatorem Konkursu jest XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w 

Warszawie; 

 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, a nadesłanie prac 
jest równoznaczne z akceptacją regulaminu; 

 W Konkursie może brać udział każdy uczeń szkoły podstawowej [z klas VI-VIII], ponadpodstawowej 
i technikum, który zajmuje się fotografią amatorsko lub profesjonalnie; 

 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących Bielany jesienią i zimą. 

 Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela pani Marzena Sadowska  
tel. 22 834 60 33 w. 111 

 
 

Dla uczniów szkół 
podstawowych, 

ponadpodstawowych, 
technikum 



 
Przepisy dotyczące prac 

 Każdy uczestnik może nadesłać 4 fotografie w formacie A4: 2 ukazujące Bielany jesienią i 2 zimą; 
 Do prac należy dołączyć ich wersję cyfrową na płycie CD lub wysłać na podany adres mailowy; 

 Nie dopuszcza się nakładania kolorowych filtrów , czy korekty polepszającej jakość zdjęć; 

 Każda fotografia na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, 
nazwę i adres szkoły, tytuł fotografii oraz miejsce wykonania; 

 Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt 
nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: XXXIX LO im. Lotnictwa 
Polskiego, ul. Bogumiła Zuga 16, 01-806 Warszawa (na przesyłce prosimy o dopisek Konkurs 
Fotograficzny), 

 Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich 
ani dóbr osobistych; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych 
wyżej wymogów; 

 Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie. 
 
 

Ocena prac: 
 Organizator powołuje Jury Konkursu; 
 Organizatorzy przewidują uroczyste wręczenie nagród po zakończeniu Konkursu (nagrody oraz 

dyplomy wręczy Dyrektor XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w 
Warszawie); 

 Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe; 
 Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem 

i nazwiskiem autora) na stronie internetowej szkoły, a także do wielokrotnej ekspozycji 
nadesłanych prac. 
 

 
Terminarz: 

 Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: 39lo.dwlot@neostrada.pl do 25 
lutego 2020r. 

 Termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data 
uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki poczta kurierską); 

 Do zdjęć należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz zgody [RODO]; 
 Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie; 
 Ocena prac przez Jury nastąpi do 6 marca 2020 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega 

weryfikacji; 
 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora do dnia 10 marca 2020 

roku; 
 Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie szkoły:  http://lo39.pl/ a laureaci powiadomieni o 

dacie i godzinie uroczystego wręczenia nagród (informacja zostanie zamieszczona na stronie XXXIX 
LO im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie). 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie  
 
 


