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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 

im. Hugona Kołłątaja 
  ul. Królowej Jadwigi 11 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

 
 

tel.32 262 35 72 
e-mail: sp7dg@wp.pl 

                                                 www.sp7dabrowa.edupage.org 

 

 

  

Regulamin  
V Regionalnego Konkursu 
poetycko-fotograficznego 

 

 

 

 

 

Temat przewodni: 
                                                                                                                                                                        

„Festiwal inspiracji” 
 

„POLSKO ! Jesteś dla mnie najważniejsza ” 
 

Tematyka związana jest z obchodami 100- lecia  niepodległości . Prace powinny być inspirowane  
powyższą tematyką, która nakłoniła młodego artystę do zrobienia zdjęcia i napisania do niego 

wiersza zgodnie z tematem konkursu. 

 
Czas trwania  konkursu : 

 

MARZEC 2018 r. /rozpoczęcie/ -  MAJ 2018 r./wręczenie nagród/ 
 

adres e-mail, na który proszę przesyłać prace konkursowe: 
fotokonkurs1@tlen.pl 

 
 

http://www.sp7dabrowa.edupage.org/
mailto:fotokonkurs1@tlen.pl
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Zasięg terytorialny konkursu:  
 

Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice, Czeladź, Będzin,  
Katowice, Bielsko-Biała, Bytom, Jaworzno, Siemianowice Śląskie. 

 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.Organizatorem konkursu jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7  w Dąbrowie Górnicze  

 
2. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii i poezji, przedstawienie piękna 
otaczającego świata za pomocą fotografii 

 i artystycznych środków wyrazu, pamiętając o pełnej dowolności interpretacyjnej . Obowiązkiem 
jest ułożenie jednego utworu poetyckiego do sfotografowanego obrazu/zdjęcia/. 

 
3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin 

 
4. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika 
procedurze regulaminowej konkursu. 

5.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ze szkoły podstawowej / IV-VII/ , gimnazjum oraz szkoły 
ponadgimnazjalnej. 

6.Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła 
ponadgimnazjalna. 

7.O uroczystym wręczeniu nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.  

§ 2. WARUNKI KONKURSU 
 
1.Uczestnik może zgłosić tylko  1 zdjęcie i 1 wiersz zgodnie z tematem konkursu, które tworzą całość 
tematyczną. 

2. Zdjęcia i utwory poetyckie  muszą być wykonane samodzielne przez uczestnika konkursu i nigdzie 
wcześniej nie publikowane  

3. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe , w sepii lub inne.  

4.  Zdjęcia mogą być wykonane aparatem cyfrowym, aparatem w telefonie komórkowym (minimum 
2 mpix) lub klasycznym aparatem. W tym ostatnim przypadku wykonane zdjęcie należy zeskanować i 
przesłać e-milem. 

 
 5. Uczestnik konkursu oddaje zdjęcia obowiązkowo w dwóch wersjach : 

 w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane w formacie JPG  

     lub wysłane e-mailem na adres : fotokonkurs1@tlen.pl 

mailto:fotokonkurs1@tlen.pl
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 i dostarcza osobiście wywołane zdjęcie 10x15  i wiersz w podpisanej kopercie/ metryczka w 
załączniku/ oraz na odwrocie zdjęcia / .  

 Prace proszę zostawiać na dyżurce szkoły w zaklejonej, opisanej kopercie  

6.  Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą 
zdyskwalifikowane. 

 

7. Termin dostarczania prac upływa dn. 05.04.2018 r. 

 
8.  Prace należy zostawiać w sekretariacie szkoły lub na dyżurce/ na parterze/ w opisanej kopercie. 

9. Płytkę z zapisanymi zdjęciami należy opisać i dostarczyć wraz z zaklejoną kopertą, w której 
umieszczamy dane osobowe Uczestnika konkursu. Dane osobowe powinny zawierać: imię i nazwisko, 
e-mail, telefon, szkołę, klasę , imię i nazwisko opiekuna. 

 
10. Organizator Konkursu informuje uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i 
przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody. 

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Skład Jury będzie podany na stronie 
internetowej szkoły po uroczystym podsumowaniu konkursu. 

 
12.Wyróżnione zdjęcia i wiersze  będą też  prezentowane w galerii internetowej Organizatora.  

§ 4. PUBLIKOWANIE PRAC 
 
1.Dostarczenie zdjęcia i wiersza na konkurs oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne 
wykorzystywanie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii i wierszy zgłoszonych 
do konkursu, umieszczania ich na stronie internetowej szkoły, podając dane autora (imię i nazwisko 
oraz szkołę) oraz imię i nazwisko Nauczyciela. 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego 
Konkursu. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. 

Nr 133 poz. 883). Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swoich prac na stronie internetowej 
Organizatora oraz zdjęć z uroczystości wręczenia nagród . 

 
 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i 
oświadczeniem, że fotografie i wiersze zadeklarowane na konkurs zostały wykonane osobiście. 

 
2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w    zbiorach Gimnazjum Nr 1. 

 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 
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nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach 
sporządzonych przez Uczestników. 

 
4.Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości 
technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku, oraz fotografii, które w 
inny sposób naruszają niniejszy regulamin. 

 
6. Metryczka: 

Adres szkoły 

Telefon, e-mail 

Imię i nazwisko 
uczestnika, wiek/klasa 

Tytuł wiersza i 
fotografii 

Imię i nazwisko 
opiekuna, 

Telefon, e-mail 

 

 

   

 

7.O wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni. 

Organizator: 
 

                                                                                                                                          

e-mail : fotokonkurs1@tlen.pl 
 

mgr Agnieszka Kowalczyk 

mgr Sabina Teresińska 

mailto:fotokonkurs1@tlen.pl

