
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO 

„Sztuczne Spojrzenie” 

 

§1 Cele konkursu 

Celem konkursu jest wykonanie dzieła graficznego/fotograficznego nawiązującego w sposób 

jednoznaczny do dowolnego dzieła malarskiego lub twórczości artysty, który na zawsze wpisał się  

w klasyczne kanony sztuki. 

Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć, inspirowanych wybranym 

dziełem lub stylem artysty. 

Celem konkursu jest: 

1. Zainteresowanie młodego pokolenia sztuką i twórczością czołowych artystów. 

2. Rozbudowanie wrażliwości artystycznej. 

3. Promowanie sztuki. 

 

§2 Organizator i jury konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu „Sztuczne Spojrzenie” jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół 

Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach. 

2. Adres organizatora: ul. Legionów 35, 42-600 Tarnowskie Góry 

3. Osoba odpowiedzialna za organizację i udzielająca dodatkowych informacji: Kamil Król, 

konkursfoto@zsaptg.onmicrosoft.com, telefon: 32 285 40 87. 

4. W skład Jury Konkursowego wchodzą: nauczyciele przedmiotów artystycznych  

i projektowych ZSAP oraz uczniowie. 

 

§3 Założenia organizacyjne 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniowie 

ostatniego rocznika gimnazjum. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Organizator dopuszcza realizację pracy w zespołach maksymalnie 3 osobowych, ponadto 

zespół może wykorzystać dowolną ilość statystów. 

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami nienaruszającymi praw osób trzecich, 

autorskimi niepublikowanymi wcześniej oraz nie zgłaszanymi do innych konkursów. 

Nadesłanie pracy jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 



 
 

 

5. Każdy uczestnik/zespół może zgłosić do konkursu do 3 prac, dotyczących interpretacji 

jednego dzieła lub twórczości jednego artysty. 

6. Prace nie będą zwracane autorom. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac. 

8. Prace należy wykonać jedną z technik fotografii (analogową lub cyfrową), dopuszcza się 

użycie programów graficznych przy postprodukcji. 

9. Prace należy nadesłać drogą pocztową na adres organizatora, lub złożyć osobiście  

w sekretariacie szkoły. 

10. Prace powinny mieć format 30x20 cm. 

11. Prace wykonane metodą fotografii cyfrowej, należy nadesłać w formie wydruku, oraz na 

adres mailowy organizatora w formacie JPG. 

12. Wraz z pracą konkursową należy wysłać kartę zgłoszeniową, oraz zgodę na przetwarzanie 

danych i publikację wizerunku. 

13. W karcie zgłoszeniowej umieścić godło złożone z 6 losowych liczb, nienastępujących po sobie.  

14. Karta zgłoszenia przysyłana na adres szkoły powinna być zaklejona w oddzielnej kopercie 

opatrzonej godłem. 

15. Prace przysyłane na adres mailowy powinny w swoje nazwie zawierać godło. 

16. Wydruki prac na odwrocie powinny być opatrzone godłem, zgodnym z wpisanym do karty 

zgłoszeniowej. 

17. W przypadku uczestników niepełnoletnich kartę zgłoszeniową wypełnia rodzic lub opiekun 

prawny uczestnika. 

18. Do udziału w konkursie niezbędna jest zgoda osób fotografowanych na publikację wizerunku. 

19. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne, z przeniesieniem praw autorskich na 

Organizatora. 

20. Prace nie spełniające zasad konkursu nie wezmą w nim udziału. 

 

§4 Ocena prac konkursowych 

 

1. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 roku. Decydująca jest 

data dostarczenia pracy do Organizatora.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 marca 2019 r. w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych. 

3. Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z wytycznymi nie będą oceniane. 

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu, decyduje jury, które przy ocenie prac będzie brać pod 

uwagę następujące aspekty: 

• Zgodność pracy z tematem konkursu, 

• Oryginalność pomysłu, 

• Estetyka wykonania, 

• Walory artystyczne pracy, 

• Stopień trudności wykonania. 

5. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej. 



 
 

 

6. Decyzja jury jest ostateczna. 

 

 

§5 Nagrody konkursowe 

 

1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów oraz dyplomy dla uczestników  

i nauczycieli prowadzących. 

2. Wszyscy laureaci, wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż wystawy 

pokonkursowej, która odbędzie się w siedzibie Organizatora. 

3. Laureaci konkursu otrzymują dodatkowe punkty na egzaminie wstępnym do Liceum 

Plastycznego w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach. 

 

§6 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, uszkodzenie lub opóźnienie 

dostarczenia pracy nie wynikające z winy organizatora. 

2. Organizator nie ponosi kosztów przygotowania oraz dostarczenia prac. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 

uczestnika konkursu. 

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w regulaminie. 


