
                                            
"Kraj to wprawdzie bardzo lesisty, ale niemało przecież obfituje w złoto i srebro, chleb i mięso, w ryby i miód, a pod tym 

zwłaszcza względem zasługuje na wywyższenie nad inne,(…), nigdy przecież nie został przez nikogo ujarzmiony w 
zupełności; kraj, gdzie powietrze zdrowe, rola żyzna, las miodopłynny, wody rybne,(…)” . 

                                                                                                                                                  Kronika polska Galla Anonima 

 GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNO-FILMOWY
„ PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA - 100 LAT NIEPODLEGŁEJ ”

Organizator: Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Łochowie

Cele konkursu:

 uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
 rozwijanie wrażliwości i kreatywności  dzieci i młodzieży poprzez twórczość 

artystyczną
 integracja środowiska wokół ważnego i doniosłego wydarzenia z historii Ojczyzny
 ukazanie piękna naszego kraju i podzielenie  się  wiedzą  na  temat naszej 

ojczyzny 
 uwrażliwianie  na piękno  otaczającego nas  świata oraz  promowanie 

uzdolnionych młodych  twórców   z różnych środowisk.

KONKURS  FOTOGRAFICZNY

I. Tematyka:
 prezentacja najważniejszych i  najbardziej charakterystycznych  miejsc w Polsce 

ukazujące malowniczość naszych  krajobrazów przyrodniczych i  miejskich
 różnorodność przyrodniczą i  bogactwo kultury 
 prezentacja zabytków naszego kraju
 prezentacja zmian jakie zaszły w Polsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach tematycznych:
„Polska wczoraj i dziś…”
„Piękna nasza Polska cała” 
II. Kategorie wiekowe:
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć udział w nim wszyscy mieszkańcy naszej gminy 
(uczniowie, rodzice, dziadkowie). Ponadto zapraszamy również do udziału w konkursie naszą 
zaprzyjaźnioną szkołę w Rudominie na Litwie.

 MŁODZIK - do lat 13 lat
 JUNIOR - do lat 17 lat
 SENIORZY – powyżej 18 lat

III. Format i wykonanie:
1. Prace fotograficzne  kolorowe  i  czarno-białe wykonane samodzielnie ( dopuszczalna 

niewielka ingerencja graficzna jak  korekta kontrastu, jasności, barwy itp.),  
minimalny format 15x21 max 30x40, preferowany  format A4, ilość odbitek max 5 od  
jednego  uczestnika,  dodatkowo zapis  na płycie w  formacie jpg

Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka według następującego wzoru:
Imię i nazwisko uczestnika...........................................................................................
wiek..............................................................................................................................
Dokładny adres szkoły (dla uczestników niepełnoletnich)……………………………
Adres  zamieszkania......................................................................................................



Imię i nazwisko opiekuna artystycznego....................................................................
nr telefonu , e-mail……………………………………………………………………
zgoda opiekuna prawnego dla niepełnoletniego uczestnika…………………………

IV. Termin nadsyłania prac: 30.09.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)
PRACE PROSIMY NADSYŁAĆ LISTOWNIE W SZTYWNYM OPAKOWANIU 
NA ADRES:

            SZKOŁA PODSTAWOWA  IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
ul. Wierzbowa 2
86-065 Łochowo z dopiskiem: KONKURS  FOTOGRAFICZNY
Szczegółowe  informacje pod  numerem 696553918 lub a.kolcon@zslochowo.pl

V. Organizator:
 nie zwraca prac nadesłanych na konkurs
 przyznane  nagrody, miejsca  i  wyróżnienia będą dostosowane  do  poziomu  i  

ilości  nadesłanych  prac (organizator  może  nie  przyznać  miejsc lecz nagrodzić  
prace  wyróżnieniami; planowane są  3  nagrody  rzeczowe  w  każdej  kategorii 
wiekowej i  tematycznej) 

 zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac wydawnictwach i Internecie 
z zaznaczeniem nazwiska autora  

 zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz 
wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych , zgodnie z ustawą z dnia 
28.08.97r. o ochronie danych osobowych /Dz.Unr133poz.883/.

      Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Decyzje Komisji 
Artystycznej są ostateczne. Autorzy najlepszych prac  otrzymają nagrody i wyróżnienia. 
Opiekunowie uczniów – laureatów konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie przez 
organizatora konkursu o wynikach oraz terminie  uroczystego wręczenia  nagród.
Koszt przyjazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik.  W przypadku nie odebrania nagrody, 
będzie ona przesłana na koszt uczestnika konkursu. Przekazanie prac na Konkurs oznacza 
jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w 
szczególności  praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich).
      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej – http://www.zslochowo.pl do 
11.11.2018 r.
                                                                                     ORGANIZATOR:  Agnieszka Kołcon
                                 

http://www.zslochowo.pl


KONKURSU FILMOWY

1. Celem  konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, przybliżenie historii Polski w 
sposób niekonwencjonalny, z dala od szkolnych ławek, kreatywny i nastawiony na 
poszukiwanie twórczych rozwiązań przez dzieci i młodzież, wykorzystanie zdolności 
medialnych do celów naukowych, przekuwanie pasji w realne projekty oraz wymiana 
doświadczeń zarówno ze specjalistami, jak i rówieśnikami.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają wydatków ponoszonych 
przez uczestników.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób 
pełnoletnich (kategorie wiekowe podano wyżej).
4. Zadaniem uczestników konkursu jest nakręcenie filmu nawiązującego do 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Sposób przedstawienia tematu jest dowolny: film 
dokumentalny, wywiad filmowy, fabuła z udziałem aktorów, reklama, film promocyjny, 
rekonstrukcja. Film musi się trwać nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 10.  
5. Każdy film powinien posiadać czołówkę (tytuł i nazwiska twórców); należy również podać 
tytuły i nazwiska autorów fragmentów muzycznych wykorzystanych w filmie.
6. Film powinien być zapisany w jednym z  formatów do wyboru: jako plik AVI, MPEG, 
MPEG 2.
7. Praca konkursowa może być stworzona przez ucznia indywidualnie lub przez zespół 
uczniów, ale nagrodę otrzymuje jedna osoba.
 8. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę filmów. Prace, najlepiej w kopercie A4, 
powinny zawierać płytę z filmem oraz kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniami  
rodziców/opiekunów prawnych/ uczestników. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście 
do sekretariatu organizatora lub przesłać drogą pocztową.
9. Prace dostarczone po terminie (termin wskazany wyżej) nie będą oceniane. 
10.Ocena prac zgłoszonych do konkursu będzie obejmować:  
- scenariusz (oryginalny/adaptacja), grę aktorską, zdjęcia i montaż, trafność doboru dźwięków 
(muzyka, efekty dźwiękowe), wartość  technicznej strony filmu oraz ogólne wrażenie 
artystyczne (charakteryzacja, scenografia, kostiumy itp.)..
11. Nadesłane prace oceni jury powołane przez organizatorów. Każdy z członków jury będzie 
oceniał filmy indywidualnie. Decyzje jury są ostateczne.



12. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własna, 
niepublikowana i nienagradzana w innych konkursach.                                 
13. Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie, 
realizowane przy udziale firm/osób zajmujących się montażem, produkcją filmów itp.
14. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób  
ograniczone, nie mogą też naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Prace 
powinny być udostępnione na zasadzie wolnej licencji (www.creativecommons.pl). (Mile 
widziane np. wykorzystanie utworów muzycznych twórców lokalnych, studentów szkoły 
muzycznej itp. za ich wiedzą i zgodą).
15. Płyty mogą zawierać także dołączone materiały typu „making of”.
16. Płyty z filmami zgłoszonymi do konkursu przechodzą na własność organizatorów, 
pozostając w archiwum. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
17. Organizatorzy działają w dobrej wierze  i nie ponoszą odpowiedzialności 
w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej zgłoszonego 
filmu. Konsekwencje wynikające z ewentualnych roszczeń  o naruszenie praw osób trzecich 
ponoszą  wyłącznie uczestnicy konkursu.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania fragmentów prac na potrzeby 
informacyjno-promocyjne. Wykorzystanie prac konkursowych w tym celu nie wymaga  
zgody ich autorów.
19. Do konkursu nie zostaną dopuszczone filmy naruszające godność ludzką, zawierające 
treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, narodowość, raniące 
przekonania religijne i polityczne, zagrażające fizycznemu, psychicznemu  i moralnemu 
rozwojowi osób małoletnich.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, gdy  
zgłoszone prace nie spełnią warunków regulaminu.
21. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, a wynikłe w czasie trwania konkursu, będą 
rozstrzygane przez organizatorów.
22. Termin nadsyłania prac: 30.09.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)
PRACE PROSIMY NADSYŁAĆ LISTOWNIE W SZTYWNYM OPAKOWANIU NA 
ADRES:
            SZKOŁA PODSTAWOWA  IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
ul. Wierzbowa 2
86-065 Łochowo z dopiskiem: KONKURS  FILMOWY 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej – http://www.zslochowo.pl do 
11.11.2018 r.

                                                                                               
                                                                                                        Organizator:
                                                                                              Sabina Waszczuk

                                                                                          
                                                                         

http://www.zslochowo.pl


KARTA ZGŁOSZENIA PRACY

TYTUŁ PRACY 

....................................................................................................................................

AUTOR PRACY 

..................................................................................................................................

GODŁO AUTORA 

..............................................................................................................................

ADRES KONTAKTOWY (NAUCZYCIEL – OPIEKUN, PLACÓWKA OŚWIATOWA)

.....................................................................................................................................................
(nazwisko i imię NAUCZYCIELA  /OPIEKUNA)

.....................................................................................................................................................
(adres placówki lub adres domowy

.....................................................................................................................................................
(telefon)

Oświadczam, że jestem autorem zgłaszanej pracy oraz, że praca ta nie była nagrodzona (wyróżniona) 
w innych konkursach. 
Akceptując postanowienia Regulaminu, zgłaszam swoją pracę fotograficzną/multimedialną do udziału 

w

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNO-FILMOWY



„ PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA-100 LAT NIEPODLEGŁEJ ”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb Organizatora Przeglądu,
 zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, 
poz. 883, z późniejszymi zmianami).

................................., dnia ................. 2018 r.
     (miejscowość) 
…………………………………………………………………………………………………………....................................................
                                                                                                                    (podpis autora i rodzica lub opiekuna  prawnego)
UWAGA: CZYTELNIE I DOKŁADNIE WYPEŁNIONĄ KARTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ WRAZ Z PRACAMI 
NA ADRES  ORGANIZATORA
KARTĘ NALEŻY UMIEŚCIĆ W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE OPATRZONEJ GODŁEM AUTORA. 



DANE AUTORA ( do  podklejenia  pracy)

NAZWISKO  IMIĘ , GODŁO 
...............................................................................................................................

TEL...................................................................................................................

E-MAIL .............................................................................................................

WIEK.......................................................................................................................

NAZWA INSTYTUCJI, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE AUTOR

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................................

......................................................
(podpis autora)

Imię i nazwisko oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego 
uczestnika Konkursu 
.........................................................................................................................

......................................................
(podpis)


