
REGULAMIN MI ĘDZYNARODOWEGO  KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO 

                              
„SZLAKIEM OBIEKTÓW WPISANYCH NA LIST Ę UNESCO W POLSCE” 

 
1. Organizatorzy: 
Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie. 
Fjell Ungdomsskule, 5353 Straume. 
2. Cele konkursu: 

Celem konkursu jest: 
- poznanie obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO, 
- kształcenie umiejętności wykonywania zdjęć cyfrowym aparatem fotograficznym, 
- rozwijanie miłości do otaczającego nas świata, poszanowania obiektów kultury i dziedzictwa 
narodowego, 
- kształtowanie wzajemnych relacji człowieka i przyrody, 
- uwrażliwianie na piękno i bogactwo natury. 
 

3. Adresaci konkursu:  
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej oraz  klas I-III gimnazjum. 
 
4. Przepisy dotyczące prac konkursowych: 

• Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. 
• Prace powinny być związane tematycznie z zabytkami wpisanymi na listę światowego 

dziedzictwa kulturalnego UNESCO. 
• Każdy uczestnik konkursu może oddać 1 pracę. 
• Prace będą rozpatrywane w 2 kategoriach wiekowych: od lat 10 - 12 i od lat 13-16. 
• Rozmiary fotografii powinny wynosić 20x30 cm oraz ich wersja elektroniczna na płycie CD.   
• Każde zdjęcie powinno być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia, klasą, szkołą,          

oraz informacją o miejscu jej wykonania. Na odwrocie zdjęcia powinna znaleźć się informacja 
jaki obiekt przedstawiony jest na pracy konkursowej.  

• Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu. 
• Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wykorzystane do promocji 

konkursu  oraz w publikacjach. 
• Wyłonione w drodze konkursu prace będą brać udział w międzynarodowym finale w ramach 

realizacji projektu norweskiego "Od tablicy do tabletu". 
 
5. Kalendarz konkursu: 
Termin dostarczania prac mija 7 czerwca 2014 r. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod 
uwagę. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. Wyniki konkursu zostaną 
zamieszczone na stronie  www.sp14krosno.pl 
 
6. Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy. 
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 
14 w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno, tel. 13 47 439 40, e-mail sp14krosno@tlen.pl / 
koordynator – Katarzyna Rygiel-Hałucha/ . 
                
                                           Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 


