
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Moje zielone miasto” 
 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym „Moje 

zielone miasto”. 

2. Organizatorami konkursu są Agnieszka Respondek i Beata Kotaś, nauczycielki w Zespole 

Szkół Technicznych w Tarnowie, opiekunki Szkolnego Koła Ekologicznego. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów ZST w Tarnowie, głównie do klas fotograficznych. 

 

§2 Cele konkursu 

 

 włączenie młodzieży do aktywnego udziału w działaniach związanych z ekologią  

i ochroną naturalnego środowiska; 

 promowanie idei tworzenia oraz zachowania zielonych miejsc w miastach  

z uwzględnieniem eliminowania „betonozy”; 

 uświadomienie młodzieży, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą 

wspólną odpowiedzialnością; 

 rozwijanie wyobraźni;  

 integracja oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu; 

 

§3 Tematyka konkursu 

 

W pracy konkursowej uczestnik powinien pokazać zielone miejsca w przestrzeni publicznej 

wraz z ich rolą – wypoczynek, rekreacja, kontakt z naturą w miejskim zgiełku  

lub/i nadmierne, nieprzemyślane używanie betonu w przestrzeni publicznej, często powiązane 

z wycinaniem drzew i zmniejszaniem zacienionej powierzchni. 

 

§4 Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ZST w Tarnowie, który do dnia 9 września 

2022 r. dostarczy pracę konkursową do opiekunów Szkolnego Koła Ekologicznego –  

A. Respondek, B. Kotaś. 

2. Prace należy dostarczyć w postaci odbitek fotograficznych lub wydruków w formacie od 

13x18 cm do 18x24 cm (lub w przypadku wydruków – format A4). 

3. Praca konkursowa musi być odpowiednio opisana: imię i nazwisko autora, klasa, 

przedstawione miejsce. 

4. Pracę konkursową należy wykonać indywidualnie. 

 

§5 Ocena prac konkursowych i nagrody 

 

1. Komisja Konkursowa oceni zgodność prac z tematem, kreatywność twórcy oraz estetykę 

wykonania. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 20 września 2022 r. 

3. Uczestnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody, ocenę z przedmiotu 

i/lub pozytywną uwagę. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania prac na stronie internetowej 

ZST oraz do wykorzystania prac na wystawie w budynkach ZST, a także podczas 

Małopolskiej Nocy Naukowców. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo

