
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„MATEMATYKA W OBIEKTYWIE” 

 

1. Postanowienia ogólne 

Organizatorami szkolnego konkursu fotograficznego Matematyka w Obiektywie są 

nauczyciele matematyki Monika Rafało oraz Ewelina Janczewska-Toczydłowska. 

W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego im. 

Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku. 

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów różnymi obliczami matematyki oraz 

budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie 

edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury 

matematycznej. Uczestnicy wysyłają zdjęcia, którym przypisują nazwy związane z 

matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. 

Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie 

obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznawczy.  

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w 

sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem. 

2. Zgłaszanie prac 

Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 6 zdjęć. 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pliki fotograficzne wraz z tytułami i opisami 

matematycznymi na adres e-mail ewelina.toczydlowska@gmail.com 

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

konwersje do czerni bieli, kadrowanie oraz drobny retusz. 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie tylko te prace konkursowe, które do dnia ogłoszenia 

wyników konkursu protokołem jury nie były nigdzie publikowane i udostępnianie w 

jakiejkolwiek formie i nie brały udziału w żadnym konkursie bez ograniczeń terytorialnych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów 

określonych w regulaminie. 



Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy 

konkursowej oraz przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i 

osobiste. 

Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że osobom trzecim nie przysługują prawa i 

roszczenia do pracy konkursowej zgłoszonej przez uczestnika oraz, że zgłoszona praca 

konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. 

Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że ma zgodę osób, których wizerunek 

utrwalono na pracy konkursowej na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie 

wykonanie i wykorzystanie ich wizerunku za pomocą wszystkich możliwych środków 

przekazu we wszystkich działaniach Organizatora. 

Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych 

informacji w zakresie uregulowanych regulaminem konkursu oraz złożonych oświadczeń. 

Uczestnik zwalnia Organizatora konkursu z wszelkiej odpowiedzialności oraz ewentualnych 

roszczeń kierowanych przez osoby trzecie. 

3. Prawa autorskie 

Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia zdjęcia udziela organizatorowi nieodpłatnej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej wraz z prawem do 

wykonywania zależnego prawa autorskiego i rozporządzania tymi prawami, bez prawa jej 

wypowiadania przez uczestnika z prawem do udzielenia przez Organizatora sublicencji na 

korzystanie ze zgłoszonej pracy konkursowej w postaci zdjęcia wraz z informacją zawierającą 

tytuł, opis i dane autora. 

4. Terminy 

Termin przesłania zdjęć do konkursu upływa w dniu 15 lutego 2020 r. 

5. Nagrody i wyróżnienia 

Spośród uczestników konkursu jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Dyrekcji XILO 

oraz nauczyciele matematyki, wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione. 

Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej. 

Fotografie wykonane przez laureatów wyróżnionych w konkursie zostaną opublikowane z 

podaniem ich danych osobowych. Autorzy tych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy, 

upominki i inne nagrody ufundowane przez Dyrekcję XILO. 

Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stronie www.xilo.bialystok.pl 

Ponadto laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni osobiście. 

Nagrody i dyplomy wręczone będą podczas uroczystego spotkania.  

 


