
 

Regulamin uczestnictwa i przeprowadzenia Miejskiego Konkursu 

Fotograficznego  

pn. „Różne oblicza Bytomia” 

Konkurs współfinansowany przez Gminę Bytom 

 

1. Hasło Konkursu: „Różne oblicza Bytomia” 

2. Organizator konkursu: Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka ul. Worpie 14-16, Bytom 

41-906 
3. Celem konkursu jest: 

- zachęcanie uczniów i osób dorosłych do twórczej aktywności;  

- rozwijanie wyobraźni uczniów i osób dorosłych;  

- aktywne i twórcze zaangażowanie uczniów  oraz osób dorosłych w poznawanie walorów    

  turystycznych miasta Bytom; 

- rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, 

- promowanie walorów turystycznych miasta Bytom. 

4. Forma konkursu – jest to Konkurs fotograficzny. W Konkursie należy przedstawić 

fotografie w postaci odbitek w formacie minimum A4. Ilość prac zgłoszonych                               

do konkursu w każdej z kategorii jest dowolna. Do Konkursu można zgłosić tylko 

autorskie fotografie, kolorowe lub czarno-białe (wykonane samodzielnie przez autora). 

Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane lub upubliczniane, nie mogą być                        

to prace, które były zgłaszane w innych konkursach bez względu na rezultat/ wynik 

konkursu. Prace mogą być poddane nieznacznej obróbce cyfrowej, polegającej                               

na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, balansowaniu bielą. Nie dopuszcza się 

do Konkursu prac będących fotomontażem.  

5.   Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne                    

      i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą    

      naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich, a także  

      ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie dopuszcza się przedstawienia na fotografiach   

      osób na tle fotografowanych obiektów. 

6. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie godłem-nazwą z użyciem sześciu 

znaków (dowolna kombinacja liter i cyfr np. Ania10) oraz numerem kategorii tematycznej 

(I - III), numerem i tytułem zdjęcia, a także datą i miejscem jego wykonania. Zdjęcie nie 

może zawierać żadnych danych identyfikujących autora. Opisu zdjęcia należy dokonać                   

w taki sposób, aby go nie uszkodzić. 

7. Treść konkursu – należy wykonać fotografie, które przedstawiają interesujące zdaniem 

autora obiekty architektoniczne, przyrodnicze lub postindustrialne na terenie miasta 

Bytom. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac w każdej z poniższych 

kategorii:  

a) Natura w Bytomiu, 

b) Architektura w Bytomiu, 

c) Bytom postindustrialny. 

8. Uczestnicy - Konkurs jest przeznaczony dla uczestników w następujących kategoriach 

wiekowych: 

a) dzieci w wieku 10-14 lat,  
b) młodzież w wieku 15-18 lat,  
c) dorośli powyżej 18 roku życia. 
9. Prace należy dostarczyć w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym je przed 

zniszczeniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe                              

w trakcie transportu lub wskutek wadliwego opakowania. Organizator nie ubezpiecza prac 

na czas transportu, ekspozycji i magazynowania. 



10. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia 

dostępną u organizatora lub na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Józefa 

Lompy w Bytomiu. 

11. Uczestnicy niepełnoletni dołączają zgodę rodzica lub prawnego opiekuna do udziału                       

w konkursie wyrażoną własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia. 

12. Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa                   

do ich nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora Konkursu w celach 

promocyjnych w prasie, Internecie, na wernisażach oraz w publikacjach związanych                    

z konkursem (edukacyjnych, popularno-naukowych, promujących gminę Bytom itp.). 

13. Organizator powołuje Jury, które zdecyduje o: 

1. zakwalifikowaniu prac do Konkursu, 

2. zakwalifikowaniu fotografii na wystawę, 

3. przyznaniu dyplomów oraz nagród rzeczowych. 

14. Kryteria oceny prac: wartość artystyczna, zgodność z tematem Konkursu, niebanalna 

interpretacja tematu, jakość techniczna, spełnienie wymogów formalnych. Wagę 

poszczególnych kryteriów ustali Jury. 

15. Zgłoszone w Konkursie prace przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem 

przez laureatów konkursu osobistych praw autorskich. 

16. Nadesłanie prac na Konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne 

z akceptacją niniejszego regulaminu. 

17. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursów odbywa się zgodnie                             

z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem o ochronie danych RODO 

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. 

Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia 

lub usunięcia. 

18. Terminarz przebiegu Konkursu: 
1. nadsyłanie prac: do 30 czerwca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub 

wpływu do sekretariatu szkoły), 

2. ogłoszenie wyników konkursu i wernisaż: 21 września 2022 r. 

3. wręczenie dyplomów i nagród – uczestnicy nagrodzeni w Konkursie zostaną 

poinformowani o dacie i miejscu wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych, wyniki 

zostaną również opublikowane na stronie internetowej organizatora Konkursu. 

19. Prace należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” 

20. Laureaci konkursu (miejsca I do III)  otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Najładniejsze prace zostaną wystawione na wernisażu w Rotundzie Publicznej Biblioteki 

Miejskiej w Bytomiu. 

21. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu będą dyskwalifikowane. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane prace przez uczestnika Konkursu. 

22. Załączniki: 

a) Karta zgłoszenia udziału w Konkursie 

b) Zgoda rodzica/ opiekuna uczestnika niepełnoletniego 

23. Koordynatorzy konkursu: 

a) Dorota Poloczek – wiceprezes Stowarzyszenia 

b) Krzysztof Kawka – członek Stowarzyszenia 

Informacje dodatkowe: 

Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu 

https://sp21bytom.edupage.org/ 

 


