
KONKURS FOTOGRAFICZNY

 „Moje wyjątkowe miasto”

REGULAMIN 

ORGANIZATOR:

Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu

TEMAT:

Przedstaw wyjątkowość swojego miasta lub miejscowości poprzez ciekawy kadr fotograficzny bądź

fotomontaż.

Inspiracją  do  realizacji  zdjęć  konkursowych  niech  będzie  Plenerowa  Wystawa  Prac

Fotograficznych – Podparyska dzielnica La Défense prezentowana na ogrodzeniu Zespołu Szkół

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul Kasprowicza 11. 

Zapraszamy serdecznie do jej obejrzenia do dnia 21.11.2021.

Aby dowiedzieć się więcej - zapraszamy również na naszą stronę internetową:

http://zso1raciborz.pl/wystawa-na-plocie-nowoczesny-paryz-w-zespole-szkol-ogolnoksztalcacych-

nr-1-w-raciborzu/

CELE KONKURSU: 

1. Upowszechnianie wiedzy wśród młodzieży na temat własnego miasta/miejscowości.

2. Kształtowanie umiejętności przedstawiania tematu w fotografii.

3. Rozwijanie wrażliwości plastycznej u młodzieży. 

ZASADY KONKURSU: 

1.  Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  ostatnich  klas  (VII  i  VIII)  szkół  podstawowych

zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, głównie z terenu miasta Raciborza i okolic.

2. Temat fotografii „Moje wyjątkowe miasto”.

3. Każdy uczestnik może nadesłać wyłącznie jedną fotografię. 

Dopuszczalne formaty: .jpg .tif .png lub .pdf nie większe niż 2MB.

4.  Dopuszcza się  nadsyłanie  wyłącznie  w wersji  elektronicznej  własnych prac  fotograficznych,

wykonanych metodą tradycyjną, cyfrową, telefonem komórkowym.

5.  Technika wykonania zdjęć jest  dowolna,  przy czym zezwala się na stosowanie fotomontaży

polegających  na  łączeniu  elementów  pochodzących  z  różnych  plików  i  dokonywanie  zmian

oryginalnej kompozycji zdjęcia, fotomontaży. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości

technicznej (minimalna wartość dla dłuższego boku zdjęcia to 2048 pixeli). 

7. Fotografie : czarno - białe lub kolorowe w formie elektronicznej należy przesłać w jednej

http://zso1raciborz.pl/wystawa-na-plocie-nowoczesny-paryz-w-zespole-szkol-ogolnoksztalcacych-nr-1-w-raciborzu/
http://zso1raciborz.pl/wystawa-na-plocie-nowoczesny-paryz-w-zespole-szkol-ogolnoksztalcacych-nr-1-w-raciborzu/


wiadomości e-mail na adres: konkurslsp@zso1raciborz.pl

wraz  z  podpisanym  i  zeskanowanym  załącznikiem  nr  1  do  niniejszego  regulaminu

oraz następującymi informacjami w treści wiadomości:

• imię i nazwisko autora,  

• wiek autora,  

• technika wykonania fotografii  konkursowej  (np.  fotografia  cyfrowa,  fotografia  klasyczna /

analogowa, fotomontaż itp.),

• tytuł pracy / nazwa miasta lub miejscowości której praca dotyczy,

• nazwa i adres placówki / szkoły do której uczestnik uczęszcza,

• imię i nazwisko opiekuna, 

• telefon do osoby odpowiedzialnej za uczestnika konkursu.

8. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i tym

samym wyrażeniem zgody uczestnika na nieodpłatne publikacje prac w celach promocji konkursu

i całego projektu przez Liceum Sztuk Plastycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

w Raciborzu, ul Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz.

9.  W  Konkursie  mogą  brać  udział  jedynie  te  prace,  które  nie  zostały  nigdzie  opublikowane

ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

10.  Fotografie  przesłane  na  konkurs  nie  mogą  naruszać  jakichkolwiek  praw  osób  trzecich,

w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania

od osób,  którym  przysługują  przedmiotowe  prawa,  wszelkich  niezbędnych  praw,  licencji,  zgód

i upoważnień  w  zakresie  niezbędnym  do  uczestniczenia  w  Konkursie.  Naruszenie

przez Uczestnika  powyższych  postanowień  będzie  traktowane  jako  istotne  naruszenie

Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie

wyłącznie  odpowiedzialny  za  zgodność  z  prawem  nadesłanej  Fotografii  i  poniesie  wszelkie

konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych

wyżej wymogów (pkt 3 regulaminu) lub niekompletnego zgłoszenia (pkt 7 regulaminu). 

12. Konkurs będzie rozstrzygnięty w jednej kategorii wiekowej tj. od 13 do 14 lat. 

13.Organizator  zapewnia  zorganizowanie  wystawy  pokonkursowej  w  formie  wirtualnej,

zamieszczenie  nagrodzonych  prac  na  stronie  szkoły  oraz  szkolnym  Facebooku.  Autorzy

wyróżnionych prac będą mieli możliwość udziału w warsztatach z fotografii artystycznej w pracowni

podstaw fotografii i filmu w Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu.

14. Zasady udziału w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 

02.12.2021r

Decyduje data wpływu. 



ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

6-7.12.2021r

Prace zakwalifikowane do konkursu oceni  Jury powołane przez organizatora.  W składzie  Jury

znajdą  się  artyści  plastycy.  Decyzje  Jury  oraz  werdykty  konkursowe  są  ostateczne

i niepodważalne.  Informacje  na  temat  wyników  prac  komisji  będą  podane  do  publicznej

wiadomości do dnia 10.12.2021r na stronie internetowej www.zso1raciborz.pl

Autorzy  nagrodzonych  i  zakwalifikowanych  do  wirtualnej  wystawy  prac  zostaną  powiadomieni

o decyzji  Jury.  Zgłaszający  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  zgodność  z  prawdą  danych

umieszczonych w oświadczeniu. 

Niniejszy  Regulamin  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora:  Liceum  Sztuk  Plastycznych

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, ul Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz. 

Kuratorzy konkursu i wystawy: 

Justyna Reclik - justynareclik@zso1raciborz.pl

Agnieszka Orlik - agnieszkaorlik@zso1raciborz.pl

Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować mailowo do kuratorów konkursu. 

mailto:agnieszkaorlik@zso1raciborz.pl
mailto:justynareclik@zso1raciborz.pl


Załącznik 1

 …………………………………………………………………………………………..

Imię Nazwisko uczestnika

 

…………………………………………………………………………………………..

 Adres zamieszkania

…………………………………………………………………………………………..

Tel. kontaktowy: 

…………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail: 

Oświadczenie uczestnika konkursu fotograficznego 

1.  Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Organizatora  Konkursu

Fotograficznego Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu w celach wynikających z regulaminu

tego Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27

kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2. 

2.  Poprzez  wysłanie  zdjęcia  na  Konkurs  nieodpłatnie  przenoszę  na  Organizatora  prawa

do publikacji  zdjęcia,  danych autora i  informacji  o pracy konkursowej  na następujących polach

eksploatacji strona internetowa szkoły (www.zso1raciborz.pl), media społecznościowe (facebook

i instagram),  prezentacje  multimedialne  oraz  media  drukowane  (broszury  informacyjne,  prasa)

o których  mowa  w  art.  50  Ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  roku  o  prawie  autorskim  i  prawach

pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). 

3.  Praca  przesłana  na  konkurs  jest  moją  pracą  autorską  i  nie  była  nigdzie  publikowana

ani nie brała udziału w żadnym innym konkursie. 

4.  Fotografia  nie  narusza  jakichkolwiek  praw osób  trzecich,  w  szczególności  praw autorskich

ani dóbr osobistych. 

5. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję. 

6. Dane rodzica / opiekuna prawnego do kontaktu (imię nazwisko telefon komórkowy,e-mail).

………………………………………………………………………………………………………

…………………………...........................................................................................................

…………………………………                                     …………………………………………….

Data                                                                                           Podpis uczestnika konkursu    

…………………………………………………………………...

Podpis rodzica / prawnego opiekuna uczestnika konkursu


