
                                                           

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„MÓJ ŚLĄSK – WIEŻA CIŚNIEŃ”

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych 
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Legionów 35

     Patronat honorowy/Sponsor: 

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z grupy Veolia Woda                
42-600 Tarnowskie Góry                                                                                              
ul. Opolska 51                                                                                                                 

2. Cele:
• Poznanie walorów krajoznawczych województwa śląskiego;
• Popularyzacja ochrony zabytków w społeczeństwie;
• Aktywizacja miłośników fotografii;
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością 

obserwacji rzeczywistości.

3. Zasady konkursu:
• Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły gimnazjalnej 

zamieszkały w województwie śląskim.
• Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie 

zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
• Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
• Każdy uczestnik Konkursu może wykonać dwie fotografie WIEŻY 

CIŚNIEŃ o formacie  20x30 cm dowolną techniką.
• Uczeń zgłasza do konkursu prace w formie cyfrowej (zgrane na płytę 

CD) i papierowej.
• Prace nadesłane (dostarczone) na konkurs nie będą zwracane 

autorom. Organizatorzy nie zwracają kosztów poniesionych przez 
uczestników w ramach wykonania zadania konkursowego.

•  Prace konkursowe wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia 
należy przesłać (dostarczyć) na adres Zespołu Szkół Artystyczno – 
Projektowych w Tarnowskich Górach w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 28 lutego 2014r. 

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu 
Konkursu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych, publikację 
zdjęć, w tym także na stronie internetowej organizatorów i sponsorów  



/ zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych
( Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm. ).

4. Nagrody:
• Autorom trzech najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody. 
• Komisja oceniająca może zdecydować o przyznaniu wyróżnień. 
• Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w Konkursie, a każdy opiekun 

pod kierunkiem którego została wykonana praca otrzyma pisemne 
podziękowanie.

• Lista nagrodzonych autorów fotografii oraz termin rozdania nagród        
i dyplomów zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 
(www.zsap.art.pl),  patrona/sponsora (www.pwik-tg.pl) oraz przekazane 
dyrektorom szkół. 

• Zwycięskie oraz inne wybrane prace zostaną zaprezentowane na 
stronie internetowej i w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów            
i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz w holu wystawowym Zespołu Szkół 
Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach.

5. Komisja oceniająca:
• W celu przeprowadzenia Konkursu powołana zostanie Komisja 

oceniająca, w której skład wejdą nauczyciele Zespołu Szkół Artystyczno
– Projektowych w Tarnowskich Górach, zaproszeni artyści oraz 
reprezentant Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.        

• Zadaniem Komisji oceniającej jest: kwalifikacja zgłoszonych fotografii 
do udziału w Konkursie, ocena zgłoszonych fotografii, przyznanie 
nagród, wybór fotografii przeznaczonych na wystawę. 

• Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: kryteria merytoryczne, wartość 
artystyczną, jakość techniczną i poziom estetyczny prac. 

• Komisja oceniająca ogłosi werdykt najpóźniej 10 marca 2014r.
• Werdykt Komisji oceniającej jest nieodwołalny.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się                      
z koordynatorem konkursu:
Izabela Grund-Markusik i.markusik@zsap.art.pl

http://www.zsap.art.pl/
mailto:i.markusik@zsap.art.pl
http://www.pwik-tg.pl/


                                                                                      

                                                            

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM

„MÓJ ŚLĄSK – WIEŻA CIŚNIEŃ”

Prosimy o czytelne wypełnienie danych.
 
Imię i nazwisko …………………………………………………..……………..
 
e-maiI ………………..…………………..……………..……………………….
 
Data urodzenia …………………………………………..……………………..

Nazwa, adres, e-mail i telefon szkoły ……………………………................
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………….

Imię, nazwisko i e-mail opiekuna, pod kierunkiem którego praca została
wykonana ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
 
 „Oświadczam, że jestem autorem dostarczonych zdjęć pod 
tytułem:.................................................................................................. 
Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin.
Przystępując do konkursu udzielam Organizatorowi i Patronowi 
/Sponsorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji
na publikację moich zdjęć na stronie internetowej Organizatora i Patrona/
Sponsora  oraz w publikacjach prasowych i książkowych dotyczących 
konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 
niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r.                
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883)”. 

 
…………………………………….            …………………………………...
                  (podpis autora zdjęć)                                        (podpis rodzica lub prawnego opiekuna)


