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KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

W RAMACH PROJEKTU „TAJEMNICE JEZIORA GAŁĘŹNEGO” 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie realizujący projekt Tajemnice Jeziora Gałęźnego 

mają zaszczyt zaprosić uczniów kościerskich gimnazjów do udziału w konkursie 

fotograficznym. 

Mamy nadzieję, że uczestnicy konkursu dowiodą, iż istotą fotografii jest umiejętność 

patrzenia, a ujawniona w pracach pasja, pomysłowość i inwencja twórcza potwierdzi 

potrzebę organizacji konkursu. 

ORGANIZATOR: 

Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna,  

Tel. 58 686 34 34         fax. 58 686 84 45 

 

 CELE KONKURSU: 

- przedstawienie na fotografii najpiękniejszych znanych zakątków Jeziora Gałęźnego,  

- rozwijanie zmysłu artystycznego, ujawnienie inwencji twórczej i kreatywności autorów 

zdjęć. 

 REGULAMIN KONKURSU: 

1. Konkurs przeznaczony dla uczniów kościerskich gimnazjów. 

2. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. 

3. Pliki ze zdjęciami w formacie JPG należy dostarczyć na płycie CD do sekretariatu 

szkoły. 

4. Każdy plik należy opatrzyć godłem (Nazwa pliku to godło np. MOTYLEK. Jeśli osoba do 

konkursu zgłasza trzy prace to nazwy przypisane plikom to: MOTYLEK1, MOTYLEK2, 

MOTYLEK3). 

5. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć wypełnioną „Kartę zgłoszenia”, 

stanowiącą Załącznik nr 1 do regulaminu 

6. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe. 

7. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w roku 2012 lub 2013 

8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów. 

9. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie. 
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KONKURS FOTOGRAFICZNY 

1. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie 

dóbr osobistych osób fotografowanych na pracach podlegających ocenie 

konkursowej. Autorzy zdjęć dla własnego bezpieczeństwa powinni uzyskać imienną 

zgodę na upublicznianie wizerunku osób trzecich. 

2. Kryteria oceny prac  

- interpretacja tematu: ,,Tajemnice Jeziora Gałęźnego’’ 

- walory estetyczne- wykadrowanie, kompozycja 

3. Jury dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna nagrody za zajęcie I, II i III  

miejsca. Nagrody będą sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 4. Terminarz konkursu:   

-marzec 2013 - ogłoszenie konkursu ,  

-dostarczenie płyt CD i kart zgłoszeń - do 5 kwietnia 2013r. do godz.1400 (zdjęcia 

nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie 

-obrady jury - kwiecień 2013 

-ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas powiatowych obchodów Dnia Ziemi 

(22 kwietnia 2013r.) 

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie poprzez swoją macierzystą 

szkołę o werdykcie jury. 

6. Wystawa nagrodzonych prac w holu kina ,,Remus’’ (czerwiec 2013r.) 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizatory zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o 

laureatach konkursu. 

2. Zgłoszenie się do konkursu i przesłanie pracy konkursowej oznacza przeniesienie praw 

autorskich dotyczących prac konkursowych uczestników na rzecz organizatorów 

konkursu. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu, dostarczając prace konkursowe, wyrażają zgodę na 

wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z 

konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

Nr 133, poz 883).            Zapraszamy! 

Na zwycięzców czekają nagrody! 



 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1  

W KOŚCIERZYNIE 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

ul. M.Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kościerzyna 

tel. 58-686-34-34, tel./ fax. 58-686-84-45 

zsp1@koscierzyna.gda.pl; sekretariat.zsp1@koscierzyna.gda.pl 

www.zsp1koscierzyna.pl 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

W RAMACH PROJEKTU „TAJEMNICE JEZIORA GAŁĘŹNEGO” 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Godło:............................................................................................................................................................................................  

Imię i nazwisko autora:  .............................................................................................................................., klasa: ……................ 

Szkoła / Placówka (dokładny adres, telefon, e - mail, fax)............................................................................................................  

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

LP. NAZWA PLIKU TYTUŁ PRACY 
UWAGI ORGANIZATORA 
(wypełniają  jurorzy  konkursu)  

    

 
 

   

    

Zgodnie z art. 23. ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Z 1999r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) 
uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby 
konkursu. 

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść.    ...................................................................... 
                                                                                 (data i podpis autora) 
OŚWIADCZENIE  
Ja, niżej podpisana/y/, oświadczam, ze jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych zdjęć oraz, że 
przenoszę na Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie  prawa autorskie i pokrewne do przesłanych przeze mnie zdjęć. 
Gimnazjum nr 1 uzyskuje prawo do bezpłatnego korzystania ze zdjęć, a w szczególności: publicznego 
wykorzystania zdjęć, utrwalenia i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach marketingowych, 
promocyjnych, reklamowych. Ponadto zezwalam na wprowadzenie do pamięci cyfrowej komputera i sieci 
elektronicznej zdjęć w celach prezentacyjnych. 

............................................................  
czytelny podpis  

OŚWIADCZENIE  RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO  
Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko dziecka) ………………………………….............................................. , 
w konkursie fotograficznym organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie. Oświadczam, że akceptuję 
regulamin konkursu fotograficznego.     

............................................................ 
czytelny podpis 


