


DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ 
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
 

Najpiękniejsze miejsce w Skawinie 
dla uczniów szkół gimnazjalnych 

  
 

§ 1 
Organizatorami konkursu są:   

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Biblioteka Pedagogiczna 
w Skawinie, Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, Muzeum Regionalne w Skawinie,  

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny 
oraz skawińskie szkoły. 

 
Koordynatorem Konkursu jest  

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny 
ul. Żwirki i Wigury 23/16 

32-050 Skawina 
 

12 276-23-30 
tps.skawina@interia.pl 

www.tps.skawina.pl 
 
 

Konkurs jest organizowany w ramach obchodów  
  650-LECIA LOKACJI SKAWINY 

 
 

§ 2 
TEMAT KONKURSU:  

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE W SKAWINIE 
 

§ 3 
 

CELEM KONKURSU JEST:   
1) Zachęcenie do prezentowania talentów fotograficznych. 
2) Kształtowanie umiejętności fotografowania. 
3) Rozwijanie wyobraźni twórczej. 
4) Wyrabianie wrażliwości twórczej. 
5) Popularyzowanie fotografii wśród dzieci i młodzieży. 
6) Rozwijanie patriotyzmu lokalnego. 

  
 

§ 4 
 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:  

I. Etap szkolny: styczeń – marzec 2014 r. 

Prace wyróżnione w I etapie konkursu (trzy najlepsze prace z każdej gminnej placówki oświatowej) zostaną 

przekazane do dnia 4 kwietnia 2014 r. do Towarzystwa Przyjaciół Skawiny w celu oceny w ramach II etapu 

konkursu.  

Prace dostarczane indywidualnie przekazywane są bezpośrednio do Towarzystwa Przyjaciół Skawiny w 

Skawinie. Zostaną one również poddane ocenie w ramach I etapu konkursu. Komisja Konkursowa spośród 

dostarczonych prac wyłoni 3 najlepsze. 



II. Etap gminny: kwiecień 2014 r. 

Komisja Konkursowa etapu gminnego dokona oceny prac wybranych przez komisje podczas I etapu 

konkursu oraz wyłoni zwycięzców konkursu. 

 
§ 5 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
 

Komisja Konkursowa powołana przez Koordynatora, przy ocenie dostarczonych prac będzie brała pod 
uwagę:  

 
1) oryginalność pracy. 
2) artystyczny charakter pracy. 
3) zgodność pracy z określoną w regulaminie formą. 
4) inspiracje i związki z miastem Skawina. 

 
 

§ 6 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1) Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 
2) Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół gimnazjalnych zgłaszani do konkursu przez placówki oświatowe z 
terenu miasta i gminy Skawina lub indywidualnie - uczniowie szkół gimnazjalnych spoza terenu miasta i 
gminy Skawina, ale zamieszkujący miasto i gminę Skawina. 
 
3) Formą pracy konkursowej jest zdjęcie, którego treść związana jest z miastem Skawina. 
 
4) Praca może mieć tylko jednego autora. 
 
5) Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie. 
 
6) W przypadku prac zgłaszanych przez placówkę oświatową można dostarczyć maksymalnie trzy najlepsze 
prace, które zostały wytypowane w etapie szkolnym. 
 
7) Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi być wcześniej nienagradzane i niepublikowane. 
 
8) Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi mieć wielkość min 5 mpix lub format nie mniejszy niż A4. 
 
9) Zgłoszenie na konkurs powinno obejmować zdjęcie konkursowe wraz z dołączonym i wypełnionym 
formularzem zgłoszenia. 
 
 

§ 7 
TERMIN I WARUNKI NADSYŁANIA PRAC 

 
1.W przypadku uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skawina – 
prace należy złożyć bezpośrednio w placówce oświatowej w terminie do 31.03.2014 r. 
 
W przypadku uczniów uczęszczających do placówek oświatowych poza terenem miasta i gminy Skawina - 
prace należy złożyć bezpośrednio w Towarzystwie Przyjaciół Skawiny lub przesłać pocztą,  w  terminie do 
31.03.2014 r. na adres Koordynatora: 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 26/16. 
  
2. Prace dostarczone po określonym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 
3. Pracę (nośnik elektroniczny wielkość zdjęcia min 5 mpix lub odbitka fotograficzna w formacie min A4) 
podpisaną tylko i wyłącznie godłem (pseudonimem lub znakiem alfanumerycznym uniemożliwiającym 



identyfikację autora) należy włożyć do koperty z dopiskiem NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE W SKAWINIE. 
Kopertę należy opatrzyć tym samym godłem co pracę.  
Do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem co praca, w której należy umieścić 
wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (obejmujący dane osobowe oraz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i nieodpłatne przeniesienie autorskich 
praw  majątkowych do pracy na rzecz Organizatorów). 
Do czasu wyłonienia zwycięzców dane osobowe autorów nie będą znane Komisji Konkursowej. 

 
4. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia dostarczonych prac powstałe w wyniku transportu 
pocztowego. 
 
5. Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów. 

 
6. Nadesłanie bądź dostarczenie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych  
w niniejszym regulaminie. 
 
 

§ 8 
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 
1. Oceny prac konkursowych w I etapie konkursu dokonują Komisje Konkursowe powołane w placówkach 
oświatowych oraz dla prac indywidualnie zgłoszonych Komisja powołana przez Towarzystwo Przyjaciół 
Skawiny. 
O wyłonieniu zwycięzców II etapu decyduje powołana w tym celu przez Koordynatora Komisja Konkursowa. 
 
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 
 
3. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna 3 główne nagrody: I nagrodę, II nagrodę i III 
nagrodę. Jednakże w uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyznania którejś z 
nagród lub przyznania nagród ex aequo. 
 
4. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia. 
 
5. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
 
6. Uczestnikom konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatorów z 
nadesłanych prac. 
 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych zdjęć w 
publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjnych. 
 
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2014 r.  
 
9. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu 
na stronie internetowej Koordynatora do dnia 15 maja 2014 r. 
 
10. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia 
mailowo lub telefonicznie. W przypadku laureatów zgłoszonych przez placówkę oświatową wiadomość 
zostanie także przekazana do szkół, do których laureaci uczęszczają. 
 
11. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli 
odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Koordynatora.   
 
 



KONTAKT 
 
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny 
ul. Żwirki i Wigury 26/16 
32-050 Skawina 
tel. 12 276 23 30 
e-mail: tps.skawina@interia.pl 
 
Sekretariat czynny: 
Poniedziałek: 11:00-15:00 
Środa: 14:00-18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


