
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU 

FOTOGRAFICZNO - INFORMATYCZNEGO 

„TWÓJ ZWIERZAK RÓWNIEŻ WYBRAŁBY TRZECIE” 

1. Organizator i adresaci konkursu 

1.1. Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 

w Piotrkowie Trybunalskim. 

1.2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu Piotrkowa 

Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego. 

2. Praca konkursowa 

2.1. Przedmiotem konkursu jest fotografia zwierzęcia domowego autora pracy. W przypadku 

nieposiadania żadnego zwierzaka dopuszcza się wykonanie zdjęcia zwierzęcia będącego 

własnością innej osoby. Praca musi być jednak autorska. 

2.2. Do wykonanego zdjęcia należy w pomysłowy sposób wkomponować logo III Liceum 

Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim. Wykorzystać można dowolny program 

graficzny. 

2.3. Organizator udostępnia logo tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu. 

3. Przebieg konkursu 

3.1. Pracę konkursową należy przysłać pocztą elektroniczną na adres 3licpt@gmail.com 

w nieprzekraczalnym terminie do 29.04.2022 r. W temacie wiadomości należy wpisać 

nazwę konkursu – „Twój zwierzak również wybrałby trzecie”. 

3.2. Praca konkursowa powinna zostać przesłana jako załącznik w formacie .jpg lub .png, a jej 

rozmiar nie może przekraczać 5MB. 

3.3. Wraz z pracą uczestnik konkursu zobowiązany jest wysłać wypełnioną kartę zgłoszenia, 

stanowiącą załącznik do regulaminu, w postaci skanu lub czytelnej fotografii. 

3.4. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim powoła Komisję, 

której zadaniem będzie ocena prac konkursowych. 

3.5. Komisja zdecyduje o przyznaniu miejsc I, II i III w konkursie, a także zakwalifikuje 20 prac 

do udziału w głosowaniu internautów. Decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości 

za pośrednictwem strony III Liceum http://liceum3.piotrkow.pl w terminie do 9.05.2022r. 

3.6. Decyzja Komisji będzie ostateczna. 

3.7. Głosowanie internautów odbędzie się za pośrednictwem fanpage'u konkursu. 

4. Nagrody 

4.1. Autorzy prac nagrodzonych decyzją Komisji otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Nagrodę rzeczową oraz dyplom otrzyma również zwycięska praca, wyłoniona 

w głosowaniu internautów. 

4.2. Nagrodą dodatkową będą cząstkowe oceny celujące dla autorów nagrodzonych prac 

oraz bardzo dobre dla pozostałych uczestników konkursu, z przedmiotów informatyka 

oraz biologia, w roku szkolnym 2022/23 lub w roku szkolnym 2023/24. 

4.3. Nagrody dodatkowe przyznane zostaną w przypadku rozpoczęcia przez autorów nauki 

w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, 

w roku szkolnym 2022/23 lub w roku szkolnym 2023/24. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

UCZESTNIKA KONKURSU 

„TWÓJ ZWIERZAK RÓWNIEŻ WYBRAŁBY TRZECIE” 

(Wypełnij czytelnie, drukowanymi literami) 

Wypełnia autor pracy: 

Imię i nazwisko: ................................................................................................  

Email ................................................................................................................  

Nazwa i adres szkoły podstawowej: .................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

Klasa: ................................................................................................................  

Imię i nazwisko nauczyciela informatyki ...........................................................  

Wypełnia rodzic lub opiekun prawny: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału 

w Konkursie „TWÓJ ZWIERZAK RÓWNIEŻ WYBRAŁBY TRZECIE” mojego dziecka 

 .........................................................................................................................  

w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące 

im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Wyrażam zgodę na upublicznienie danych osobowych (imię, nazwisko, szkoła), na stronie 

http://liceum3.piotrkow.pl oraz fanpage'u  konkursu na portalu społecznościowym Facebook, 

w przypadku nagrodzenia pracy mojego dziecka 

 .........................................................................................................................  

 

 

 ..................................................................  

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

http://liceum3.piotrkow.pl/
https://www.facebook.com/Tw%C3%B3j-zwierzak-r%C3%B3wnie%C5%BC-wybra%C5%82by-trzecie-102634441915860.

