
Regulamin konkursu ,,Nasz zwyczajnie nadzwyczajny świat’’ 

1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia i dołączeniu do niego adekwatnej notki.  

2. Konkurs kierowany jest do uczniów III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (szczególnie klas I). 

3. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do uchwycenia, za pomocą zdjęcia, piękna: bliskiej nam przyrody lub 

wytworzonych samodzielnie dzieł. Konieczne jest dodanie krótkiej informacji: notki o charakterze 

popularnonaukowym lub humorystycznym, bądź cytatu (z podaniem autora). Więcej informacji o notce 

informacyjnej w formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) i w przykładowych pracach konkursowych (załączniki 

nr 2 i nr 3).  

4. Organizatorami konkursu są członkowie grupy ,,Oto Topo-foto’’. Projekt dofinansowano w ramach Gdańskiego 

Funduszu Młodzieżowego ze środków Miasta Gdańska. 

5. Organizatorzy konkursu należą do komisji oceniającej zgłoszone prace, stąd nie mogą sami brać w nim udziału.  

6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę konkursową w każdej z kategorii konkursu. 

Kategorie: 

 Przyroda (krajobraz/roślinność/zwierzęta)  

 Moje małe arcydzieło (np. samodzielnie przygotowana potrawa, budowla z piasku) 

7. Każdy uczestnik zobligowany jest do wysłania poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zdjęcia w 

załączniku (w formacie jpg) i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych - skan lub zdjęcie zgody – 

(załącznik nr 4). 

8. Prace powinny być wykonane samodzielnie; muszą być pracami autorskimi. Zakazane jest używanie wszelkiego 

rodzaju programów do obróbki zdjęć. Ze względu na obowiązujące przepisy RODO, uczestnicy nie powinni 

fotografować ludzi.  

9. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace.  

10. Organizatorzy potwierdzą otrzymanie nadesłanych prac i ich zgodność z regulaminem konkursowym (drogą 

mailową). W przypadku nieotrzymania informacji zwrotnej w ciągu 3 dni, należy wysłać pracę ponownie. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej 

wymogów.  

12. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do poprawy pracy konkursowej w terminie do 3 dni od otrzymania 

informacji zwrotnej od organizatorów. 

13. Terminarz: 

Termin nadsyłania prac na adres nadzwyczajny.swiat@gmail.com upływa z dniem 31.07.2020. Zgłoszenia 

nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Rozstrzygnięcie konkursu do 31.08.2020. Wyniki będą dostępne na stronie szkoły http://zso13.edu.gdansk.pl/pl. 

Dodatkowo, Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową o przyznanych nagrodach i formie ich odbioru. 

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

14. W każdej z kategorii zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace (karty prezentowe empik). 

Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie (w formie elektronicznej), który będzie podstawą do 

ubiegania się o przyznanie dodatkowych PUNKTÓW ZA ZACHOWANIE (kategoria aktywność; co najmniej 2 pkt.). 

15. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Odbiór nagród będzie możliwy w sekretariacie III LO na początku 

roku szkolnego 2020/2021 (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna). 

16. Z najciekawszych prac zostaną stworzone zakładki do książek. Organizatorzy mają prawo do obróbki zdjęć w celu 

wykonania zakładek. 

17. Część prac zostanie wykorzystana do kolażu, który będzie wywieszony w budynku III LO w Gdańsku. 

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub 

jego odwołania. 

 

Oto Topo-foto 

(Alicja Grzenkowicz, Alicja Czarnul, Julia Kołakowska, Jan Adrych) 
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