
oo„Góry dają człowiekowi…  

poczucie wewnętrznego wyzwolenia, 

                                                                                   oczyszczenia, niezależności „ 

( Jan Paweł II) 

 

Regulamin konkursu  „W górach jest wszystko co kocham” 

Organizując ten konkurs liczymy na oryginalne fotografie, które obrazować będą 

piękno, majestat i magię gór oraz emocje jakie wzbudzają w młodych ludziach. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Organizatorem Konkursu są: 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej  w Jarosławiu, 

Stowarzyszenie Fotograficzne Atest 2000, 

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki 

3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora projektu,  

tj. Elżbiety Ślusarz nr tel.: 605 746 885 

Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym 

Starosty Jarosławskiego pana Stanisława Kłopota. 

II. Cel konkursu 

Rok 2022 jest rokiem Wandy Rutkiewicz, wspaniałej polskiej himalaistki, która 30 lat temu 

zginęła w czasie zdobywania najwyższego szczytu Indii Kanczendzonga. 

 Ogłaszając ten konkurs chcemy upamiętnić sukcesy Polki, która jako pionierka wśród kobiet 

zdobyła osiem z czternastu ośmiotysięczników i dać możliwość autorom nadesłanych na 

konkurs zdjęć zaprezentowania swojej wrażliwości na piękno i majestat górskich szczytów. 

Liczymy na wspaniałe zdjęcia, które pokażą najpiękniejsze ujęcia gór, bo przecież wszystkie 

są wyjątkowe, a na ich piękno wpływ mają wschody i zachody słońca, deszcz, mgły, pory 

roku i wszystkie inne czynniki, a nawet nastroje odbiorców, które warto zatrzymać 

obiektywem aparatu. 



Zorganizowanie konkursu ma również na celu: 

- pobudzenie  i rozwój inwencji fotograficznej uczestników, 

- rozwijanie samodzielnej pracy twórczej, 

- uwrażliwienie na piękno, 

- zainteresowanie życiem, sukcesami i wyjątkowością siły charakteru Wandy Rutkiewicz.  

Organizator pozostawia autorom zdjęć swobodę w doborze, wyszukiwaniu obiektów, jak i ich 

ujęciu. 

 

III.  Warunki udziału w konkursie 

1. Udział młodzieży w konkursie jest dobrowolny. Obejmuje uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

2. Przedmiotem oceny będą prace konkursowe przygotowane wyłącznie przez samego 

uczestnika konkursu. 

3. Prace konkursowe obejmują 1 - 2 fotografie odpowiadające tematyce konkursu oraz 

opis fotografii tj. Tytuł zdjęcia ( max jedno zdanie) oraz krótkie uzasadnienie 

wyboru obiektu na odwrocie zdjęcia. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu w 13 grudnia 2022 r. 

5. Ocena prac będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów: 

- samodzielność pomysłu, 

- walory estetyczne zdjęcia. 

6.  Ilość dostarczonych zdjęć: 1- 2,  podpisane imieniem i  nazwiskiem uczestnika oraz 

tytułem fotografii i krótkim uzasadnieniem w terminie do 5 grudnia 2022 r. 

Prace mają być dostarczone do siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 

w Jarosławiu, Pl. Mickiewicza 13 (sekretariat szkoły) na papierze fotograficznym                           

20cm x 30cm. Ponadto kopia prac ma być doręczona w formie elektronicznej /PŁYTA CD/             

o dłuższym boku minimum 1500 pikseli. 

Do konkursu nie wolno zgłaszać prac nagrodzonych lub wyróżnionych  w innych 

konkursach. 

 

 

 



7. Do zgłoszonych fotografii uczestników należy dołączyć czytelnie wypełnione : 

- metryczkę pracy (załącznik nr 1), 

- pisemną zgodę autora/opiekuna prawnego autora pracy (jeśli jest niepełnoletni) na    

przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr2), 

- zgodę autora / opiekuna prawnego autora (jeśli jest niepełnoletni) na udział 

w konkursie, rozpowszechnianie nadesłanej pracy oraz oświadczenie 

o zapoznaniu się z regulaminem (załącznik nr 2), 

Brak dołączonych dokumentów stanowi  podstawę do odrzucenia prac konkursowych. 

8. Do udziału w konkursie można zgłaszać się indywidualnie lub poprzez Dyrekcję 

szkoły. 

9. Prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi wraz z dyplomem 

okolicznościowym. 

10. Wystawa prac odbędzie się po ogłoszeniu wyników w dniu 13 grudnia 2022 r. 

11. Dostarczone prace nie będą zwracane. Prace nadesłane na konkurs stają się 

własnością Organizatora konkursu i mogą być wykorzystane nieodpłatnie do 

organizowania wystaw i w ramach publikacji promujących konkurs (także 

elektronicznych).  

12. Nadsyłając pracę na konkurs autor lub opiekun prawny (rodzic) autora zgadza się 

na jej późniejsze rozpowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie 

przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz danych szkoły. 

13. Oceny prac dokona kapituła konkursu powołana przez organizatora. 
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http://kreatorwww.nazwa.pl/


Załącznik nr 1 

Konkurs fotograficzny „W górach jest wszystko co kocham” 

 

Metryczka pracy konkursowej 

Proszę wypełnić czytelnym pismem 

Liczba prac: Tytuł pracy: 

Tytuł pracy: 

Dane autora prac 

konkursowych: 
Imię i nazwisko: 

 

Wiek: 

Adres zamieszkania: 

 

Telefon/e-mail: 

 

Dane szkoły: Nazwa szkoły: 

 

Adres/telefon: 

 

Imię i nazwisko opiekuna/nr telefonu: 

 

Dane Rodzica/Prawnego 

Opiekuna 

W przypadku uczestnika niepełnoletniego 

Imię i nazwisko: 

Stopień pokrewieństwa: 

 

Oświadczam, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora. 

 

 

..................................................................................... 
(podpis opiekuna lub autora jeśli jest pełnoletni) 

 

Oświadczam, że znany jest mi regulamin konkursu. Wyrażam zgodę na warunki w nim  

zawarte. 

 

 

...................................................................................... 
(podpis opiekuna lub autora jeśli jest pełnoletni) 

 



Załącznik nr 2 

 
 

Zgoda na wykorzystanie fotografii oraz przetwarzanie 

 i publikację danych Osobowych 

 

 

Jarosław, dnia .......................................... 

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………..., wyrażam zgodę na : 

udział w konkursie oraz wykorzystanie i publikację przez Organizatora konkursu zdjęć 

mojego autorstwa (mojego dziecka) nadesłanych na Konkurs „W górach jest wszystko co 

kocham”. 

Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne  

udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych  

i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej 

w globalnej sieci www (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona 

bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. 

Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście (przez moje dziecko) 

i posiadam (dziecko posiada) do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na 

zdjęciach na publikację ich wizerunku. 

Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  

 

 

............................................................................... 
(czytelny podpis autora zdjęć)  
 

 

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

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego jeśli jest niepełnoletni) 

 


