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STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

  

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 

1. Organizator: 

Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2, 86-065 

Łochowo, tel. 52 363 99 10, tel./fax 52 363 99 05 

2. Osoba odpowiedzialna:  mgr Agnieszka Kołcon- a.kolcon@zslochowo.pl 

3. Patronat: 

Staramy się o patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

4. Cele konkursu: 

 Uczczenie jubileuszu 100-lecia 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. 

5. Uczestnicy: w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół Gminy Białe Błota, 

uczniowie polskiej szkoły na Wileńszczyźnie - Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca 

w Rudominie, mieszkańcy Gminy Białe Błota. 

6. Kategorie konkursowe: 

Prace będą oceniane w dwóch obszarach tematycznych z podziałem na kategorie 

wiekowe: 

• MŁODZIK - do lat 13 lat 

• JUNIOR - do lat 17 lat 

• SENIORZY – powyżej 18 lat 

Tematyka prac: 

 „Polska wczoraj i dziś…”- czyli ukazanie zmian jakie zaszły w Polsce podczas  

ostatnich 100 lat. Kreacje fotograficzne, które konfrontują dawna ze współczesną 

ojczyzną. Dopuszczalny jest w tej kategorii fotomontaż. 

„Piękna nasza Polska cała”- fotografie niezwykłych miejsc naszego kraju  
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7. Zasady przygotowania i dostarczenia pracy konkursowej: 

 

Prace fotograficzne  kolorowe  i  czarno-białe wykonane samodzielnie ( dopuszczalna 

niewielka ingerencja graficzna jak  korekta kontrastu, jasności, barwy itp.), minimalny 

format 15x21 max 30x40 a 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………………………… 

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia Pracy 

Konkursowej będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

Prace bez poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia Pracy Konkursowej nie będą 

brane pod uwagę. 
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8. Termin nadsyłania prac: 21 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego. 

Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane. 

9. Zasady oceniania prac konkursowych 

Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Oceniana będzie 

kreatywność i niebanalne podejście do tematu. Decyzje Komisji Artystycznej są 

ostateczne. Autorzy najlepszych prac  otrzymają nagrody i wyróżnienia.  

10. Nagrody: organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za 1, 2 i 3 miejsce w 

każdej kategorii konkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania 

nagrody za 1, 2 lub 3 miejsce w przypadku niezadawalającego poziomu prac 

konkursowych. Organizator może przyznać wyróżnienia i nagrodę specjalną. 

11. Fundator nagród: 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochwie 

 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie 

12. Zastrzeżenia organizatora: 

 Organizator nie odsyła prac nadesłanych na konkurs. Uczestnik może odebrać 

pracę konkursową osobiście do dnia 16 listopada 2018 roku w siedzibie 

organizatora. 

 Prace nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność organizatora 

do całkowitej jego dyspozycji. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac konkursowych 

na wystawach, w wydawnictwach i w Internecie. 

 Zgłoszenie pracy na konkurs jest oświadczeniem uczestnika, że jest to praca 

własna, niepublikowana i nienagradzana w innych konkursach.    

13. Zgłoszenie pracy na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu 

14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 5 listopada 2018 roku na stronie 

internetowej zslochowo.pl 

15. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystej akademii z 

okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2018 roku w auli Szkoły 

Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach o godz. 11.00.  

       

                                  


