
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

 

„Nieodkryte miejsca Częstochowy” 

 
        II etap projektu edukacyjnego „CZĘSTOsięCHOWA - Nieodkryta Częstochowa” 

 

I. Przepisy ogólne 

 

1. Organizatorami  konkursu fotograficznego „Nieodkryte miejsca Częstochowy”  jest: 

     Zespół Szkół Specjalnych nr 28  

      Zespół Szkół Technicznych. 

2. Konkurs jest elementem towarzyszącym projektu edukacyjnego 

 „CZĘSTOsięCHOWA- Nieodkryta Częstochowa” 

3. Celem konkursu jest: 

-  ukazanie pięknej architektury Częstochowy i jej okolic, 

- inspirowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych, 

- dostrzeganie historycznych perełek architektonicznych oraz miejsc mniej znanych, lecz 

istotnych dla danej dzielnicy Częstochowy, 

- rozwijanie u młodzieży poczucia piękna i estetyki oraz umiejętności obserwacji ważnych 

miejsc z najbliższego otoczenia i jej dokumentowania, 

- popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki 

4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

5. Wszystkie pytania należy kierować na adres e- mail: zssnr28@wp.pl, 

kontakt bezpośredni: Dorota Kamińska tel. 515252072, e-mail dorota.kam69@gmail.com  

(z dopiskiem konkurs fotograficzny) 

6. Konkurs rozpoczyna się: styczeń 2018r. trwa do 15 maja 2018r. 

7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie.                               

II. Przepisy dotyczące prac 

 

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie 

tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. 

 

2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

 

3. Zdjęcia należy nadsyłać na Konkurs osobiście lub pocztą do organizatora, na adres szkoły: 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 ul. Św. Barbary 9/11 42-226 Częstochowa.  

Wydrukowane fotografie zostają nadesłane w formacie A4 oraz zapisane w formacie JPG  (na 

płytach DVD/CD). 

4. Każde zdjęcie wysłane przez jednego autora musi zawierać tę samą nazwę oznaczoną 

kolejnym numerem, np. autor01, autor02, autor03 itd. Prace mają być opatrzone z tyłu także 

tytułem zdjęcia. Płyta DVD/CD podpisana imię i nazwisko autora. 

 

5. Do prac proszę załączyć pismo przewodnie (kwestionariusz zgłoszeniowy), zawierające: 

Tytuł pracy i opis sfotografowanego miejsca, imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy 

autora lub opiekuna prawnego autora, wiek autora, szkołę do której uczęszcza autor, adres 

mailowy oraz dane kontaktowe opiekuna. 

mailto:zssnr28@wp.pl


 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez uczestnika.  

 

7. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że jest autorem i przysługują 

mu nieograniczone prawa autorskie do fotografii.  

 

8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani 

nie brały udziału w żadnym konkursie. 

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w 

warunków. 

 

10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie. 

 

III. Zgłoszenie udziału w konkursie 

 

 

1. Zgłoszenia wraz ze zdjęciami konkursowymi przyjmowane będą do 15 maja 2018r. na 

adres szkoły: 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 ul. Św. Barbary 9/11 42-226 Częstochowa 

 

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę, na umieszczenie 

nadesłanych prac i danych osobowych autora: w materiałach propagujących projekt, a także  

w czasie organizacji wystawy pokonkursowej .   

 

IV. Ocena prac  

 

1. Wszystkie prace (fotografie) nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury. 

 

2. Jury dokona oceny po wyznaczonym terminie nadsyłania prac. Podczas oceny szczególną 

uwagę zwróci na: jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii. 

 

3. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidywane są nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 

4. Każdy Uczestnik, którego zdjęcia zostaną nagrodzone otrzyma od organizatora wiadomość 

e-mail z informacją do 25 maja 2018r. 

 

5. Wręczenie nagród nastąpi na podsumowaniu projektu edukacyjnego „CZĘSTOsięCHOWA 

- Nieodkryta Częstochowa” na Konferencji Naukowej współorganizowanej z Akademią Jana 

Długosza - czerwiec 2018r. 

 

 
Załącznik: karta zgłoszeniowa 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  UWAGA! 

 

 Osobny kwestionariusz należy dołączyć do każdej z nadesłanych prac. 

 

 

Imię:…………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko:……………………………………………………………………………………….. 

 

Szkoła/Placówka:……………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

Tytuł 

pracy………………………………………………………………………………………. 

Nazwa sfotografowanego miejsca………………………………………………………………. 

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

Wiek:……………………………………………………………………………………………. 

Klasa:…………………………………………………………………………………………… 

 

Email:…………………………………………..Telefon kontaktowy:…………………………. 

 

Tytuł 

pracy:……………………………………………………………………………………… 

 

Opiekun:………………………………………………………………………………………… 

email:……………..………………………..Telefon kontaktowy:……………………………... 

 

 


