
Regulamin Szkolnego Konkursu Artystycznego „WARSZAWA” 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski CLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie.  

II. Cele konkursu 

1. Wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. 

2. Zachęcenie do własnych działań artystycznych. 

3. Kształcenie umiejętności wykazywania się swoimi zdolnościami. 

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

5. Promowanie walorów stolicy. 

III. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne i fotograficzne wykonane samodzielnie i indywidualnie. 

2. Autorzy prac składają pisemne oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac 

konkursowych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Prace konkursowe nie będą zwracane.  

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, profilu 

Facebook oraz wyeksponowane w szkolnej galerii. 

IV. Zasady szczegółowe 

1. Przedmiotem konkursu jest obraz, rysunek lub fotografia, której tematyka wiąże się z tytułem 

konkursu – „Warszawa”. 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów CLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie.  

3. W ramach konkursu uczestnik może zgłosić nie więcej niż 1 pracę, której tematyka musi być zgodna 

z tematem konkursu, czyli dotyczyć Warszawy. 

4. Zgłoszenie pracy do konkursu następuje poprzez przesłanie jej na adres e-mail organizatora: 

LO157@interia.pl 

mailto:LO157@interia.pl


W wiadomości e-mail należy podać imię i nazwisko, klasę oraz numer telefonu kontaktowego.  

5. Pracę należy przesłać w terminie do 26 lutego 2021 r. 

6. Wymagany rozmiar pracy obrazu/rysunku/fotografii – format A3. Do zgłoszenia wystarczy zdjęcie 

obrazu/rysunku. Oryginał pracy należy przekazać organizatorom w wyznaczonym terminie (po 

powrocie do nauki stacjonarnej). Fotografie zgłaszane do konkursu powinny być w rozdzielczości  

ok. 3508x4960 pikseli - tak, aby nadawały się do wydrukowania w formacie A3. W konkursie będą 

rozpatrywane wyłącznie zgłoszenia, które wpłynęły do wyznaczonego terminu pocztą elektroniczną na 

adres wskazany w punkcie 4. 

7. Fotografie nadesłane do konkursu powinny być pracami własnymi uczestnika, które nie zdobyły 

nagród i wyróżnień w innych konkursach. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od 

niego niezależnych. 

9. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa dokona 

wyboru najlepszych fotografii w każdej kategorii wskazując I, II i III miejsce. Komisja Konkursowa ma 

prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym uczestnikom konkursu.  

10. Komisja Konkursowa zadecyduje, które prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły. 

11. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły  oraz autorzy fotografii zostaną 

o tym poinformowani w drodze elektronicznej. 

12. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przyznane uczestnikom w terminie wyznaczonym przez 

Komisję Konkursową. Informacja o terminie i miejscu zostanie zamieszczona na stronie szkoły bądź 

rozesłana zostanie pocztą elektroniczną. 

 

  

 


