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§ 1 
 

 

1. Organizatorami konkursu są: 
    VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie (VI LO, Lublin, Polska),   
    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP, Lublin, Polska). 
 
 

§ 2 
 

1. Cele konkursu: 
1) pogłębienie wiedzy z zakresu bioróżnorodności, 
2) poznanie sposobów ochrony ekosystemów wodnych, 
3) ukazanie znaczenia wody w życiu organizmów żywych, 
4) poznanie środowiska przyrodniczego, 
5) uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, 
6) propagowanie nauk przyrodniczych, 
7) rozwijanie i pogłębianie zainteresowań otaczającym światem, 
8) doskonalenie umiejętności obserwacji, 
9) rozbudzenie kreatywności, 
10) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii, 
11) wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw ekologicznych, 
12) promocja walorów przyrodniczo–krajobrazowych danego regionu, 
13) rozwijanie kompetencji cyfrowych. 

 
 

§ 3 
 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii zgodnie z zakresem tematycznym 

konkursu.  

2. Fotografia konkursowa powinna przedstawiać różnorodność biologiczną 
w chronionym ekosystemie wodnym.  

3. Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie i sporządzone na potrzeby niniejszego 
konkursu. Zabronione jest stosowanie fotomontaży oraz manipulacji cyfrowej, 
fotografii skanowanych, powielanych z Internetu. Dopuszczalne są jedynie prace, 
które nie były zgłaszane do innych konkursów. 

4. Konkurs polega na przesłaniu niepublikowanej dotychczas fotografii - jednego zdjęcia 

wraz z uzupełnioną etykietą zdjęcia (załącznik nr 2).  

a) Etykieta powinna być wypełniona czcionką Calibri, rozmiar 12.  

b) Etykieta zdjęcia musi być dostępna w jednym z następujących języków: polski, 

angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski. 

c) Fotografie dostarczone do sekretariatu szkoły muszą być wykonane 

w technice kolorowej, na papierze błyszczącym oraz zapisane na nośniku 

elektronicznym (płyta CD lub pendrive), w formacie JPG, o rozdzielczości minimum 

300 DPI dla wielkości wydruku 21x30 cm. 



d) Fotografie nadesłane na konkurs drogą elektroniczną, powinny być dostępne 

w formacie JPG. Rozdzielczość zdjęcia powinna wynosić minimum 300 DPI dla 

wielkości wydruku 21x30 cm w  formacie wydruku 21x30 cm. 

5. Prace niespełniające warunków formalnych zostaną odrzucone. 

6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.lo6.lublin.eu. 
7. Dodatkowych informacji udzielają  koordynatorzy konkursu:  

Katarzyna Lipska, e-mail: k.lipska@lo6.lublin.eu,  
Anna Środa, e-mail: a.sroda@lo6.lublin.eu. 

8. Zespół organizacyjny konkursu to: Katarzyna Lipska, Anna Środa. 
9. Konkurs adresowany jest do uczniów urodzonych w latach 2003 - 2008. 
10. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) 14 - 15 lat, 
b) 16 - 19 lat. 

11. Każdy uczeń może przystąpić do konkursu tylko jeden raz poprzez przesłanie jednego 
zdjęcia wraz z etykietą zdjęcia. Do konkursu zgłasza ucznia nauczyciel – koordynator 
konkursu z ramienia szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu. 
 

§ 4 
 

1. Pracę konkursową (zdjęcie oraz załączniki i nagraną płytę CD lub pendrive) należy 
przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Międzynarodowy 
Konkurs Fotograficzno-Ekologiczny „Różnorodność biologiczna i ochrona 
ekosystemów wodnych”  na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja 
w Lublinie, ul. Adama Mickiewicza 36, 20-466 Lublin lub  dostarczyć do sekretariatu 
szkoły. W przypadku przesłania pracy konkursowej w formie elektronicznej (zdjęcie i 
załączniki)  należy ją dostarczyć na adres: poczta@lo6.lublin.eu, wpisując w tytule 
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzno-Ekologiczny „Różnorodność biologiczna 
i ochrona ekosystemów wodnych” 

      2.   Załączniki, które należy dołączyć do zdjęcia to: załącznik nr 2 – „Etykieta zdjęcia”, 
            załącznik nr 3 – „Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka niepełnoletniego”,   
            załącznik nr 4 – „Oświadczenie w sprawie praw autorskich” oraz „Zgoda na  
            przetwarzanie wizerunku” i załącznik nr 5 – „Klauzula informacyjna dla  
            rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu”. 
       3.   Jeżeli z danej szkoły będzie wysyłana więcej niż jedna praca, to każda z nich wraz                         
             z załącznikami powinna znaleźć się w osobnej koszulce. 
       4.   Prace niekompletne oraz wysłane po terminie nie będą oceniane. W przypadku  
             zgłoszeń przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. 
 

 
§ 5 

 
 

1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.  
2. W skład jury wchodzić będą przedstawiciele VI LO i przedstawiciele UP, w składzie 

minimum 5 osób. 
3. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. 
4. Prace będą podlegać ocenie merytorycznej oraz ocenie formalnej. 

a) Ocenie formalnej podlegać będzie: 

mailto:k.lipska@lo6.lublin.eu
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- zgodność pracy konkursowej z wymaganiami zawartymi w niniejszym  
regulaminie. 

b) Ocenie merytorycznej podlegać będzie: 
-    zgodność pracy z tematyką konkursu, 
- oryginalność prezentowanej pracy, zachęcająca do odwiedzania 
przedstawionego na fotografii miejsca. 

5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 
6. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień. 
7. Decyzje jury są ostateczne. 

 
§ 6 

 

1. Harmonogram konkursu: 
1) regulamin konkursu wraz z załącznikami zostanie umieszczony na stronie szkoły 

www.lo6.lublin.eu, 
2) nadsyłanie zgłoszeń: do 28 marca 2022 r. (formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1), 
3) nadsyłanie prac konkursowych: do 10 maja 2022 r., 
4) ogłoszenie wyników na stronie szkoły: 22 maja 2022 r.- w Międzynarodowy Dzień 

Różnorodności Biologicznej. 
2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.lo6.lublin.eu.  
3. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni drogą e-mailową, na adres szkoły 

podany w załączniku nr 1.  
4. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres szkoły, do której uczęszcza uczeń.  
     Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na multimedialnej wystawie    

      pokonkursowej na stronie szkoły www.lo6.lublin.eu 

 

§ 7 
 
1. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba zgłaszająca:  

a) jest autorem/autorką zgłoszonej fotografii i posiada do niej niczym 
nieograniczone prawa autorskie, a zdjęcie nie było publikowane oraz 
nagradzane w innych konkursach,  

b) akceptuje warunki regulaminu konkursu,  
c) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanej fotografii 

w dowolnym czasie i formie w celach promocji przez organizatorów, partnerów 
i sponsorów konkursu. 

 
2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na udział dziecka  

w konkursie (załącznik 3). 
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