
REGULAMIN KONKURSU „Piękne są, choć chwasty się zwą” 

1. Zgłoszenia zdjęć na konkurs oraz formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: 

skor.up@wp.pl 

2. W konkursie mogą brać udział studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie, którzy zgłaszają wyłącznie przez siebie wykonane fotografie. 

3. Uczestnicy biorący udział w konkursie zrzekają się praw autorskich do zdjęć. 

4. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: 

- zdjęcia, spełniające wymagania konkursu (patrz inne punkty regulaminu) 

- wypełniony formularz zgłoszenia, zawierający imię, nazwisko i dane kontaktowe autora 

zdjęć (numer telefonu oraz e-mail) 

5. Wszystkie zdjęcia nadesłane na konkurs muszą odpowiadać tematyce konkursu: „Piękne 

są, choć chwasty się zwą”. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęć, które nie 

odpowiadają wyżej wymienionej tematyce . 

6. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 7 zdjęć. 

7. Zdjęcia powinny być w formacie .jpg oraz w rozmiarze przynajmniej 3000x2000 pikseli 

(czyli w formacie 3:2), a za dopuszczalną cyfrową obróbkę zdjęć uznaje się wyłącznie 

modyfikacje dotyczące całego kadru, takie jak korekta barwy (balansu bieli), jasności, 

kontrastu, nasycenia kolorów i ostrości, a także usunięcia cyfrowego „szumu”. Zabronione 

jest zatem usuwanie i dodawanie jakichkolwiek elementów zmieniających treść zdjęcia, 

jednak dopuszczamy usuwanie ze zdjęcia rys i plam powstałych w wyniku uszkodzenia lub 

zabrudzenia materiału fotograficznego (filmu lub matrycy). 

8. Termin nadsyłania prac przypada od 30.03.2017 roku do 14.05.2017 roku. 

9. W dniu 15.05.2017 roku pięcioosobowe jury wybierze 13 najlepszych informacji. Wyniki 

zostaną zamieszczone na oficjalnym funpage SKOR UP Lublin na Facebook. 

10. Wystawy zwycięskich fotografii odbędzie się 18.05.2017r. Godzina rozpoczęcia wystawy 

i miejsce zostaną podane na oficjalnym funpage SKOR UP Lublin na Facebook.  

11. Lista wyróżnionych autorów zostanie podana na stronie internetowej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie w postaci wykazu nadesłanych zdjęć, a także na oficjalnym 

funpage SKOR UP Lublin na Facebook. Osoby wyróżnione zostaną również poinformowane 

o decyzji drogą e-mailową. 

12. Trzynaście najlepszych zdjęć zostanie zamieszczonych w kalendarzu ściennym 

Studenckiego Koła Ochrony Roślin „SKOR UP Lublin na 2018 rok . 

13. Autorzy wyróżnionych zdjęć otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie i nagrody 

rzeczowe. 
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