
REGULAMIN KONKURSU 

„Sfotografuj chemię - chemia wokół nas” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Sfotografuj chemię - chemia wokół nas” . 

2. Organizatorem Konkursu są nauczyciele Chemii Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Polkowicach. 
Koordynatorem Konkursu jest p. Kinga Skołucka – e-mail: k.skolucka@zs.polkowice.pl 

3. Konkurs odbędzie się w dniach 20 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022r.  

Celem Konkursu jest propagowanie i rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów szkół 
ponadpodstawowych, zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu, poszukiwanie utalentowanej młodzieży, 
oraz zapewnienie rywalizacji szczególnie w klasach o profilu "technik reklamy" . 

§ 2 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu będą uczniowie szkoły.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy - ZDJĘCIA  do dnia 6 maja2022 r. na 
adres: k.skolucka@zs.polkowice.pl z dopiskiem „Konkurs - Sfotografuj chemię - chemia wokół nas”. 

§ 3 

ZASADY i PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs składa się z jednego etapu. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać tematyczne zdjęcie 
wykonane samodzielnie w dobrej w jakości FULL HD 1920 × 1080,  

2. Zwycięzców wyłoni jury.  Jury Konkursu będzie czteroosobowe w składzie Sylwia Szeliga-Gawrońska, 
Irena Kuźma, Aleksandra Kazienko, Kinga Skołucka. 

5. W Konkursie za najlepsze prace przewidziano nagrody. Za I, II, III miejsce –nagrody rzeczowe. 

6.  Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych w nim zobowiązań 
Uczestnika. Uczestnicy zgłaszając Pracę Konkursową wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu i jego rozstrzygnięcia, a także eksploatacji 
prac konkursowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie, zaś 
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.   

7. Zdjęcie konkursowe prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasa tak jak we wzorze: 
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§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 
rozstrzyga Organizator. 


