
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Lubię to!” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest  Regionalny Ośrodek Edukacji Liceum Ogólnokształcące, z siedzibą we z 

siedzibą we Wrocławiu przy ul. Haukego- Bosaka  21, 50-447 Wrocław, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs trwa w terminie od 27 kwietnia do 7 czerwca 2021 r. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 czerwca 2021 r. na:  

 FB fanpage Liceum i Technikum ROE: https://www.facebook.com/Roe.LiceumiTechnikum/ 

 stronie internetowej konkursu: http://liceum-technikum.roe.pl/konkurs-fotograficzny-lubie-to 
 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest:  
-  aktywizacja młodzieży  do działań twórczych w czasie wolnym od nauki,  
-  promocja i popularyzacja dziedziny fotografii,  
-  rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania, 
-  rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości artystycznej. 
 

III. Zadanie konkursowe 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia, pokazującego, to, co jego autor lubi w szczególny sposób. Może 
to być bliska osoba, domowy pupil, hobby, przedmiot, miejsce, czynność, czy sytuacja… Uczestnicy konkursu 
zachęcani są  do zachowania swobody twórczej oraz kreatywnego podejścia do tematu. 
 

IV. Uczestnicy  konkursu 

1. Konkurs jest bezpłatny. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas: szóstych, 

siódmych i ósmych. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny. 
 

V. Zasady konkursu 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać  formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami, który  

 dostępny jest na stronie internetowej  konkursu:  http://liceum-technikum.roe.pl/konkurs-fotograficzny-lubie-to 

Formularz zgłoszeniowy  w wersji edytowalnej  można pobrać na stronie konkursowej od dnia 27.04.2021 r.  

2. Uczestnik konkursu  zobowiązany jest  do przesłania wypełnionego  formularza zgłoszeniowego wraz z 

oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego ( skan), podpisanego przez siebie oraz rodzica/opiekuna prawnego,  

razem  z dołączoną do niego pracą fotograficzną, na adres mailowy konkursu: konkurs@roe.pl,  

w terminie od 27 kwietnia do 7 czerwca 2021 r. W temacie wiadomości należy wpisać : Konkurs  „Lubię to!”. 

3. Uczestnik konkursu ma prawo wysłać maksymalnie trzy prace konkursowe (zdjęcia). 

4. Każda praca konkursowa musi posiadać tytuł. 

5. Uczestnik konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda lub wyróżnienie, zobowiązany jest  do: 

a) przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego,  

podpisanego przez siebie oraz rodzica/ opiekuna prawnego ,pocztą tradycyjną na adres: Regionalny 

Ośrodek Edukacji  Liceum Ogólnokształcące, ul. Haukego-Bosaka  50-079  Wrocław z 

dopiskiem ”Konkurs fotograficzny „Lubię to!””, w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników konkursu. . 

b) przesłania zdjęcia źródłowego w pełnej wersji pocztą elektroniczną  na adres : konkurs@roe.pl, w ciągu 

5 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 

Niedopełnienie powyższych  formalności przez uczestnika, skutkuje utratą przez niego prawa do odbioru nagrody 

oraz upoważnia Organizatora do przekazania nagrody innemu uczestnikowi konkursu. 

6. Organizator konkursu ma prawo wyłączyć z udziału w konkursie zdjęcia, które nie spełniają warunków 

Regulaminu lub naruszają przepisy prawa. 
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VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Jury konkursowe powoływane jest przez Organizatora i liczy 3 osoby.  

2. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu, wyróżniających się 

oryginalnym pomysłem oraz  posiadających walory artystyczne. 

3. Decyzje Jury są niepodważalne. 

4. Jury zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu i nieprzyznania nagród. 

5. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 
 

I miejsce:  TABLET Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) 
 

II miejsce:  APARAT  z funkcją drukowania Kodak Mini shot Combo 3  
 

Wyróżnienie:  KSIĄŻKA „1001 fotografii, które musisz zobaczyć”, autor Paul Lowe 
 

VII.  Ogłoszenie wyników konkursu i wydanie nagród 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11.06.2021 r., na stronie konkursu: http://liceum-technikum.roe.pl/konkurs-

fotograficzny-lubie-to 

2. Organizator powiadomi laureatów konkursu o wygranej oraz o  terminie i sposobie odbioru nagród, wysyłając  

wiadomość e-mail, na adresy Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego, wskazane w formularzu 

zgłoszeniowym. Nagrody nieodebrane do dnia 15.08.2021 r. przechodzą na własność Organizatora. 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na  ekwiwalent pieniężny.  
 

VIII.  Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora. 

2. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie, gdy konieczność ich dokonania wynikła po jego 

opracowaniu. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują uczestników konkursu i organizatora od chwili ich 

opublikowania na stronie internetowej organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zawieszenia konkursu. 

4.Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy: konkurs@roe.pl 
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