
REGULAMIN  
 

KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ  UKAZUJĄCĄ  PRZESZŁOŚĆ  HISTORYCZNĄ MIEJSCOWOŚCI 
W GMINIE KĘTY, GMINIE PORĄBKA I GMINIE WILAMOWICE POD TYTUŁEM „100  LAT 
MAŁYCH OJCZYZN”. 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na wykonanie fotografii ukazującej 
przeszłość historyczną  miejscowości w gminie Kęty, gminie Porąbka i gminie Wilamowice zwanego dalej 
„Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim. 

2. Organizatorem Konkursu jest Powiatowy Zespół nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach,  

 a patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Oświęcimskiego. 

 
3. Celem konkursu jest:  

- popularyzacja wiedzy o  historii miejscowości w Gminie Kęty, Gminie Porąbka i Gminie Wilamowice, 

- pobudzenie uczestników do zainteresowania się przeszłością swoich miejscowości,  

- uczczenie 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości, 

- umożliwienie prezentacji uzdolnień artystycznych, 

- wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji i twórczego myślenia, 

- promocja miejscowości Gminy Kęty, Gminy Porąbka i Gminy Wilamowice. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 
1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej  i młodzieży  klas siódmych szkół podstawowych        
z terenu gminy Kęty, gminy Porąbka i gminy Wilamowice. 

2. Przedmiotem konkursu są tylko własne prace fotograficzne wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową, 
które przedstawiają  ludzi, wydarzenia i obiekty składające się na ostatnie 100 lat historii miejscowości. 

3. Do udziału w Konkursie zgłaszają szkoły, z których pochodzą uczestnicy konkursu. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 kwietnia 2018 roku na adres mailowy wicedyrektor@wyspian.pl 

3. Uczestnicy Konkursu mogą przesyłać maksymalnie do trzech zdjęć na adres mailowy 
fotohistoria@wyspian.pl w terminie do 18 maja 2018r. 

4. Przesłane fotografie  powinny zostać opatrzone opisem zawierającym następujące dane:  
- imię i nazwisko autora,  

- tytuł pracy oraz  2 do 3 zdań opisujących obiekt lub wydarzenie, 

- nazwa szkoły, klasa, 

- email szkoły, 

- imię i nazwisko opiekuna.  
5.  Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu. 
 
III. KRYTERIA OCENY  
 
1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.  

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami:  

- zgodności przesłania zawartego w pracy z celem Konkursu,  

- zawartości merytorycznej,  

- oryginalności pracy. 

3. Decyzje Komisji zapadną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 
przewodniczącego.  

4. Jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody do 30 maja 2018 r.  

5. Decyzja Jury jest ostateczna.  

6. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie Jury uczestniczący 
w posiedzeniu.  
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7. Zwycięzcy  Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o miejscu i terminie wręczenia 
nagród najpóźniej na 7 dni przed ich wręczeniem. 
Dodatkowo lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora –
www.wyspian.pl. 

 
 
V. NAGRODY  
 
1. Zwycięzcy zostaną przyznane nagrody rzeczowe.  
2. Fundatorami nagród jest Starosta Powiatu Oświęcimskiego. 
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy zwycięskie prace. 
4. Dodatkowo, dla szkoły, z której zostanie nadesłanych najwięcej prac, Organizator Konkursu przyzna 
nagrodę specjalną.  

5. Organizator może przyznać dodatkowo dowolną ilość wyróżnień w postaci dyplomów dla prac biorących 
udział w Konkursie.  
 
VI. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
 
1. Laureaci i wyróżnieni w Konkursie przekazują nieodpłatnie Organizatorowi całość majątkowych praw 
autorskich do złożonej pracy  
2. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca są jego autorstwa i nie narusza praw osób 
trzecich.  

3. Autor plakatu ponosi pełną odpowiedzialność  wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby 
udostępniona praca naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.  

4. Organizator może wykluczyć  uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika 
postanowienia niniejszego regulaminu.  

5. Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych  dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz zgody na wykorzystanie wizerunku na warunkach 
określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. 
NR 101, poz. 926).  

6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu oraz możliwości poprawienia swoich danych osobowych zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 
ze zm.)  

7. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest - w rozumieniu ustawy 
z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR101, poz. 926) – 
Organizator Konkursu.  
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac nadesłanych w internecie, prasie 
oraz innych publikacjach w celach promocji konkursu.  

2. Organizatorzy przewidują również prezentację wystawy pokonkursowej.  



 
 


