
KONKURS FOTOGRAFICZNY „KONTRASTY WARSZAWSKIEJ ARCHITEKTURY”   

Regulamin konkursu:   

1. Organizatorem konkursu jest LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego, 

ul. Narbutta 31, Warszawa.   

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa 

Chałubińskiego.   

3. Przedmiotem fotografii są krajobrazy, miejsca związane z Warszawą.   

4. Zdjęcia będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatorów.   

5. Technika wykonania prac jest dowolna (fotografia, fotomontaż, techniki obróbki obrazu).   

6. Każdy z autorów może oddać maksymalnie do 3 fotografii w formacie 18x24 oraz te same 

zdjęcia zapisane na płycie CD w formacie jpg.   

7. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane prace zawierające:   

a. maksymalnie do 3 zdjęć w formacie 18x24 wywołane na papierze fotograficznym i 

podpisane pseudonimem oraz opisem,   

b. płytę CD z nagranymi tymi samymi zdjęciami,   

c. zaklejoną mniejszą kopertę zawierającą wewnątrz wypełniony formularz 

zgłoszeniowy.   

Wszystko powinno być spakowane w większą kopertę podpisaną pseudonimem.   

8. Fotografie, na których będą jakiekolwiek znaki, cyfry generowane przez aparat 

fotograficzny (np. daty) będą dyskwalifikowane.   

9. Prace należy składać do p.Pawła Żerdzińskiego, nauczyciela LXVIII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie.  

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne i 

nieodwołalne.   

11. Zarówno zdjęcia jak i płyta CD nie będą zwracane.   

12. Zdjęcia należy dostarczać od 11.04.2022 r. do 15.05.2022 r. . Rozstrzygnięcie konkursu 

nastąpi w terminie nie dalszym niż do 31.05.2022 r.   

13. Organizatorzy przewidują nagrody za trzy najlepsze prace. Nagrody rzeczowe nie 

podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.   

14. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.   



15. Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. 

Tytusa Chałubińskiego, tj. www.68lo.edu.pl oraz na profilach szkoły w mediach 

społecznościowych, a prace wyróżnione zostaną zaprezentowane na terenie szkoły.   

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w 

dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych 

formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań LXVIII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego.   

17. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu. Ostateczna 

interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie będą uwzględniane.   

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu z przyczyn 

niezależnych od organizatora. 


