
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
 

„Kopernik… była kobietą?!” 
 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  
 

&1 
Organizatorzy, temat i forma 

1. Organizatorem Konkursu „Kopernik… była kobietą?!” jest I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne 
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu. 

2. Zasady Konkursu: 

• należy wykonać i przesłać FOTOGRAFIĘ zainspirowaną wybraną kobietą, która zapisała się 
na stałe w historii ludzkości (np. osiągnęła wiele w dziedzinie nauki, polityki, literatury itp.); 
może to być zdjęcie osoby wystylizowanej na daną bohaterkę albo fotografia osiągnięcia 
wybranej kobiety prezentująca wizję uczennicy/ucznia,  

• do fotografii należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia,  

• prace mogą przedstawiać wszystko, co związane jest z tematem – liczą się przede 
wszystkim: oryginalny pomysł, kreatywność  oraz walory estetyczne dzieła. 

 
 
               &2 

Zasady zgłaszania prac konkursowych 
1. Każdy uczestnik Konkursu zgłasza prace konkursowe (wcześniej niepublikowane i nienagradzane)         
w terminie do 12 grudnia 2022 r. 
2. Uczestnik Konkursu może zgłosić od 1 do 3 prac. 
3. Fotografia powinna zostać dostarczona do sekretariatu I LO na płycie CD, pendrive albo przesłana na 

adres mailowy: a.rasztubowicz@lokopernik.pl 
4. Każdy uczestnik Konkursu łącznie z fotografią powinien przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik 
nr 1). 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji fotografii nadesłanych na 
Konkurs. 

 
&3 

Zasady przyznawania nagród 
1. Wyboru laureatów Konkursu dokona Jury Konkursu złożone z nauczycieli I LO. 
2. Wybór laureatów nastąpi do 20 grudnia 2022 r. 
3. Wszystkim laureatom zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody. 
4. Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie internetowej oraz na fanpage I LO. 

 
& 4 

Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu. 
2. Przesyłając pracę konkursową, uczestnik zapewnia, że jest jej autorem i przysługuje mu pełnia 
autorskich praw osobistych oraz majątkowych do niej, a także, że prawa te nie są obciążone 
udziałami osób trzecich.  

3. Udział w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu. 
Koordynatorki Konkursu: 

Magdalena Olszewska-Miszkiel 

                                                                                                                        Aneta Rasztubowicz 
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