
 

 DYREKTOR GIMNAZJUM NR 10                                                   IM. JANA KOCHANOWSKIEGO 
W CHORZOWIE 

zaprasza uczniów szkół podstawowych                             i gimnazjów do wzięcia udziału w:  
                                ŚWIĄTECZNYM KONKURSIE 

FOTOGRAFICZNYM  
  I. PATRONAT: KOMISJA FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ PRZY PTTK CHORZÓW 

PORTAL MÓJCHORZÓW.PL 
II. WSPÓŁPRACA: 

Urząd Miasta Chorzów Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 19 w Chorzowie 
 III. UCZESTNICY: 
Młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z Chorzowa, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich, Rudy Śląskiej, Bytomia i Katowic 

 IV. CELE  KONKURSU: 
 pokazanie świąt Bożego Narodzenia oczyma młodych ludzi; 
 rozwijanie wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności uczniów; 
 prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii; 
 promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej; 
 doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami. 

V. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie/dostarczenie 1 ZDJĘCIA (wykonanego samodzielnie przez 1 ucznia) w postaci odbitki i dodatkowo w postaci pliku na płycie CD/DVD, spełniającego wymagania techniczne określone w punkcie VII oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniami, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu                  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2016 roku na adres szkoły: 

Gimnazjum nr 10 im. Jana Kochanowskiego ul. Urbanowicza 4 41-500  Chorzów 
2. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach internetowych: portal MojChorzow.pl, profilu FB Gimnazjum nr 10 w Chorzowie, a także zaprezentowane w formie wystawy czasowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia 19 w Chorzowie. 

3. Nie przewiduje się ograniczeń ilości prac z jakiejkolwiek szkoły. 
 
 



 

4. Udział w Konkursie nie wymaga wpisowego, uczestnik ponosi tylko koszt odbitki oraz nośnika ze zdjęciem (najlepiej płyta cd/dvd). Odbitki nadesłane na Konkurs oraz płyty CD/DVD przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.  
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

1. Fotografia konkursowa powinna przedstawiać szeroko pojętą tematykę Świąt Bożego Narodzenia. Mogą to być miejsca, przedmioty, sceny rodzajowe, portrety itd. prezentujące temat konkursu w ciekawy i twórczy sposób.  
2. Zdjęcie powinno zostać samodzielnie wykonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu, czyli pomiędzy 1 grudnia 2015r. a 6 stycznia 2016 r. 
3. Fotografia konkursowa powinna być dostarczona w formie zdjęcia w rozmiarze 15x21cm wywołanego/wydrukowanego na papierze fotograficznym bez uwidocznionej daty, podpisu autora i innych znaków graficznych oraz w postaci plików na płycie CD/DVD.  
4. Zdjęcia w postaci plików powinny spełniać następujące kryteria:  
 format plików JPG, minimalne rozmiary fotografii: szerokość 1600 px, wysokość 1200 px (dopuszczalne są zdjęcia w orientacji pionowej: szerokość 1200 px, wysokość 1600 px), zaleca się stosować najwyższe możliwe parametry dla zdjęcia, jakie są dostępne w danym aparacie, przy czym nie mogą być one niższe od tych wymienionych powyżej,  
 nazwa pliku ze zdjęciem powinna być utworzona według wzoru: nazwisko_imie_1/2_miasto.jpg  (należy pozostawić właściwe: 1 – szkoły podstawowe,                              2 – gimnazja) UWAGA! Dopuszcza się dostarczenie elektronicznych wersji zdjęć z jednej szkoły na jednej płycie CD/DVD. Wymóg nazw plików wg wzoru pozostaje ten sam. 

 
VII. HARMONOGRAM KONKURSU:  nadsyłanie/dostarczanie fotografii konkursowych – najpóźniej 8 stycznia 2016 r.  

 ogłoszenie wyników do 15 stycznia 2016 r. 
 wręczenie nagród - laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie 
 wystawa pokonkursowa – 18 - 29 stycznia 2016 r. 

 VIII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH: 
1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. 
2. Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych Organizator powoła Jury, którego zadaniem jest rzetelna, sumienna i obiektywna ocena fotografii konkursowych oraz wybór laureatów Konkursu.  
3. Przy ocenie prac konkursowych Jury weźmie pod uwagę w szczególności: 

 zgodność z tematyką Konkursu,  
 walory artystyczne i oryginalność zdjęcia, 
 kompozycję zdjęcia,  
 jakość techniczną zdjęć,  
 przekaz emocjonalny fotografii, 
 ogólne wrażenie estetyczne.  

 4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.    
  



 

IX. NAGRODY 
1. GRAND PRIX (najlepsze zdjęcie w obu kategoriach wiekowych) – spotkanie z fotografem i mini sesja fotograficzna zwycięzcy (z jego najbliższymi lub przyjaciółmi) w profesjonalnym studiu fotograficznym „Produkcja wspomnień” Marty Jakubiec w Katowicach                                        (www.slask-fotograf.pl). Nagroda obejmuje również wywołanie najlepszych zdjęć z sesji. 2. MIEJSCA I - III oraz po dwa WYRÓŻNIENIA w obu kategoriach – nagrody rzeczowe (ufundowane przez Organizatorów i Pizzerię „POD DREWNIANYM BOCIANEM”                               w Chorzowie)  3. Dodatkowo - warsztaty fotograficzne w dniu podsumowania konkursu dla autorów najlepszych prac oraz Nagroda Specjalna dla autora zdjęcia wybranego przez Redakcję portalu MójChorzów.pl  4. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają podziękowanie za udział w konkursie.  

 UWAGI  KOŃCOWE: 
1. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:  jest 

autorem/autorką załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek 
natury, związane z nadesłanymi fotografiami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko 
organizatorom konkursu; kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane                          
z osobami fotografowanymi, a osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie, 
również dla celów określonych w regulaminie konkursu. 

2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych i publikacji wizerunku autora do celów organizacyjnych i promocyjnych 
imprezy (w materiałach promocyjnych, wydawnictwach organizatorów, w czasie wystawy 
pokonkursowej a także na stronach internetowych i profilu FB szkoły i fundatorów nagród.  
Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie fotografii 
konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów 
powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. 

4. Uczestnik zgłaszając swoje zdjęcie do konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje 
postanowienia Regulaminu. 

5. Kwestie sporne w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem - rozstrzygają organizatorzy.   
6. Dodatkowych informacji udzielają: p. Marek Śliwiński (marek.sliwinski@poczta.onet.pl)                                 

i p. Aleksandra Janik-Mendel (a.janikmendel@gim10.pl) 
                                                                                                                  Dyrektor Szkoły               mgr Barbara Gołąb          



 

 KARTA ZGŁOSZENIA 
 ŚWIĄTECZNY KONKURS 

FOTOGRAFICZNY 
  Tytuł zdjęcia …..................................................................................... 

(wypełnić obowiązkowo) Imię i nazwisko uczestnika  
 
……………..………………………..................................................................... 

                                                    (wypełnić obowiązkowo) 
 Imię i nazwisko opiekuna............................................................................................................. 

(wypełnić obowiązkowo, jeśli jest – jeśli nie – proszę zaznaczyć to kreską)  Nazwa i adres szkoły ..................................................................................................................... 
(wypełnić obowiązkowo)  Rok urodzenia ...........................................    Klasa …………………………………………. 

                                                (wypełnić obowiązkowo)                                    (wypełnić obowiązkowo)                                                                                                                                                                                                                          Telefon szkoły…………………………………………   e-mail ................................................................... 
                                               (wypełnić obowiązkowo)                                                                               (wypełnić obowiązkowo)  OŚWIADCZENIA: 
 1. Jako uczestnik konkursu oświadczam, że jestem autorem pracy, którą zgłaszam do konkursu oraz posiadam do niej pełne prawa autorskie. 2. Jako uczestnik konkursu oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jestem uprawniony/uprawniona do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji. 3.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia                          29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883                           z późniejszymi zmianami).  4. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, 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).                                                                            ......................................................     ...................................................  podpis  rodzica/opiekuna prawnego     podpis uczestnika                                                                                                                                                                             


