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Regulamin Świątecznego Konkursu Fotograficznego 

1. Organizator: CXIX LO im. J. Kuronia w Warszawie 

3. Zasady konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły. 

Chętni uczniowie wysyłają od 1 do 3 zdjęć o tematyce świątecznej. 

Zdjęcia proszę przesłać do p. Magdaleny Szymkowiak do 5 stycznia 2021 r 

na adres mailowy: szymkowiak-magdalena@wp.pl 

W jury zasiada Kinga Pakuła, która jest profesjonalnym fotografem. Jej 

prace można obejrzeć na stronie FB Kinga Pakula Photography – są tam 

również zdjęcia świąteczne, które można potraktować jako inspirację. 

Uczeń wysyłający zdjęcie podaje w wiadomości swoje imię i nazwisko oraz 

klasę. 

Do konkursu uczniowie zgłaszają się indywidualnie. 

Osoba zgłaszająca zdjęcie do konkursu jest dowolnie: 

- autorem zdjęcia - modelem na zdjęciu 

Jeśli na zdjęciu znajdują się osoby trzecie – uczeń zgłaszający zdjęcie 

powinien posiadać zgodę danej osoby na zgłoszenie zdjęcia do konkursu. 

Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie 

zdjęcia na stronie internetowej szkoły / na gazetce szkolnej. 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wystawa prac na stronie szkoły odbędą 

się po feriach. Nagrody zostaną wręczone na koniec roku szkolnego. 
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