
Regulamin Konkursu Fotograficznego 
„ Mileszki – Moja Mała Ojczyzna” 

Lato 2014 !
1.Organizatorem konkursu są: Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek – Łódź ul. Pomorska  
i Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe Mileszki” Łódź ul. Pomorska 437. !
2. Tematem konkursu są Mileszki. Mogą to być zdjęcia dotyczące zarówno  terenu, zabudowy, 
wydarzeń jak i osób tu mieszkających. Celem konkursu jest szerokie przedstawienie i propagowanie 
osiedla a także propagowanie fotografii jako dziedziny sztuki. !
3. Konkurs będzie rozgrywany w  dwu kategoriach wiekowych. Dla dzieci w wieku szkoły 
podstawowej (7 - 13 lat ) oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (13 – 19 lat). !
4. Każdy z uczestników może nadesłać nie więcej niż 5 zdjęć. !
5. Zdjęcia należy składać zarówno w postaci papierowej 15 x 21 (152 mm na 204 mm) jak i w postaci 
pliku cyfrowego w formacie JPG (płyta CD lub poczta elektroniczna) na adres Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Mileszkach  Łódź ul. Pomorska 437.   Email:  szkolamileszki@interia.pl. 
Do pracy powinny być dołączone dane autora: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, tytuł pracy  
i adres e-mailowy lub telefon. !
6. Technika wykonania zdjęć dowolna. !
7. Dostarczenie zdjęcia na konkurs jest jednocześnie oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do 
zdjęcia oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. !
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac 
w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania  
w ramach działań promocyjnych konkursu. !
9. Pracę należy składać w terminie do 10 września 2014 roku. !
10 . Jury pod przewodnictwem  dr Jana Perkowskiego do dnia 18 września 2014 roku wyłoni w każdej 
kategorii wiekowej nagrodzone prace. Organizator zamieści prace laureatów wraz z ich danymi na 
stronie internetowej szkoły:  www.mileszki.pl !
11.  Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury droga mailowa lub telefoniczną  
a oficjalna lista wszystkich uczestników i laureatów zostanie przedstawiona na stronie internetowej  
www.mileszki.pl 
  
12.Otwarcie wystawy prac konkursu oraz ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w obu 
kategoriach wiekowych odbędzie się  w Publicznej Szkole Podstawowej „Mileszki” w dniu  
26 września 2014 r. !
13. Udział w konkursie jest bezpłatny. !
14 W sprawach spornych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji 
regulaminu. Decyzje jury są ostateczne. !
15. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji jest  Aleksandra Podlasin - Kubus – Tel. 
512 552 182 
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