
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Matematyka i Fizyka w obiektywie” 

 

I. Cel konkursu: 

 

Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Matematykę i Fizykę oczyma 

wyobraźni i uwiecznić swoje spostrzeżenia na fotografii. 

Celem Konkursu jest: 

- zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki i fizyki,  

- kształtowanie wyobraźni przestrzennej, plastycznej, 

-wzbogacenie sali matematycznej i fizycznej w pomoce naukowe, 

-zainteresowanie uczniów historią matematyki i jej wkładem w życie codzienne, 

-przybliżenie pojęć matematycznych i fizycznych w ciekawy i łatwy do zapamiętania sposób, 

 -pobudzanie aktywności, inicjatywy i kreatywności. 

 

II. Organizatorzy: 

 

Zespół przedmiotów matematyczno – fizycznych: 

 - odpowiedzialna - mgr Anna Krzemińska i mgr Agata Motyl 

 

 

III. Założenia regulaminowe: 

 

1. Każdy z uczestników prezentuje dowolne pojęcia matematyczne lub fizyczne 

w  formie zdjęć ( odbitki na papierze fotograficznym w formacie 20x30cm) 

oraz  podpisanej imieniem i nazwiskiem płyty CD z tymi zdjęciami ( rozdzielczość 

min. 3,2 Mpix, zalecana 5 Mpix). Na zdjęciu należy wpisać ołówkiem tytuł.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 6 zdjęć. 

3. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, 

konwersje do czerni - bieli, kadrowanie oraz drobny retusz. Mile widziane są również 

zdjęcia anaglifowe. 

4. Termin wykonania prac i dostarczenia ich organizatorowi do sali nr 41 lub 37 

upływa 11 marca 2020 r. 

5. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane i ocenione pod względem pomysłowości, 

ciekawych tytułów, spostrzeżeń, nowatorskich rozwiązań.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 marca 2020 r. Najciekawsze prace zostaną 

nagrodzone przez jury. Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości 

odwołania od niej. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 

wymogów określonych w regulaminie. 

8. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że jest autorem zdjęć oraz posiada 

do  nich całość praw autorskich, majątkowych i osobistych.  

9.  Uczestnik przystępując do Konkursu zawiera umowę nieodpłatnego przekazania całości 

praw autorskich majątkowych na rzecz organizatora Konkursu. 

10.  Uczestnik zachowuje prawa autorskie osobiste do utworów zgłaszanych na Konkurs. 



11.  Organizator nie zwraca prac konkursowych, prac zdyskwalifikowanych, wyłączonych 

z  niego i dostarczonych po terminie. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością 

organizatora. 

12. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, 

ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 

13. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie 

(w  szczególności kosztu druku zdjęć, kosztu zakupu płyt). 

14. Zgłoszenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego regulaminu. 

15.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji 

w  sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


