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1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. ONZ 

oraz Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju. 

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.  

3. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów prawami 

człowieka, podkreślenie szacunku i wartości osoby, uwrażliwianie 

społeczeństwa na potrzeby innych. 

4. Tematem konkursu jest „Człowiek w społeczeństwie” 

w rozumieniu relacji międzyludzkich, zaspokajania różnych 

potrzeb (miłości, akceptacji, bliskości, wsparcia materialnego), 

integracji środowisk (ludzi chorych, samotnych, starszych, ludzi 

niepełnosprawnych), więzi rodzinnych: dziadkowie – rodzice – 

dzieci. Prace powinny przedstawiać ludzkie emocje i sytuacje 

niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.  

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 5 zdjęć (nadesłać  

i wydrukować –fotografię o formacie A4). 

6. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, zdjęcia muszą być 

w formacie JPG lub JPEG.  

7. Prace należy nadesłać na adres flesz@loonz.lbl.pl. do 7 grudnia 

2015 r. do godz. 23.59. 

8. Do zdjęć proszę dołączyć dokument tekstowy Word, który 

powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, 

adres autora, klasa oraz następujące zdanie: (Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

organizowanego konkursu). Nadesłane pliki nie będą zwracane 

(odsyłane) autorowi.  



9. Organizator zastrzega sobie możliwość utworzenia wystawy 

z wykorzystaniem nadesłanych zdjęć w szkolnej galerii 

fotograficznej i publikację  na szkolnej stronie internetowej, 

a także na szkolnym fanpage’u szkoły. 

10. Organizator zapewnia, że nadesłane prace nie będą 

publikowane w innej formie bez zgody autora.  

11. Oceny prac konkursowych dokona jury. 

12. Jury dokona oceny zdjęć według następujących kryteriów: 

• zgodność z tematem konkursu, 

• znaczenie przekazu, 

• oryginalność, 

• estetyka, 

• technika wykonania.  

13. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10.12.2015 r. na stronie 

internetowej szkoły www.loonz.lbl.pl. Wszyscy 

uczestnicy/laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, 

informacja ukaże się także na tablicy ogłoszeń Szkolnego Koła 

„Flesz”.  

14. Wręczenie nagród odbędzie się w marcu 2016 r. 

15. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na głównej stronie 

Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju 

www.loonz.lbl.pl, na fanpage’u szkoły oraz gazetce Koła 

Fotograficznego Flesz.  

16. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców konkursu 

oraz podziękowania za udział w konkursie. 

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu  

i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury.  

18. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły do 07.12.2015 r. 

 

 

SKF FLESZ 

Grupa PaT Biłgoraj 


