
SZCZECIŃSKI  PROGRAM  EDUKACJI  WODNEJ  I  ŻEGLARSKIEJ 
„MORZE  PRZYGODY - Z  WIATREM  W  ŻAGLACH” 

 
  

Konkurs „Nasze rejsy – przygoda pod żaglami” 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie. 

 

CEL KONKURSU: Rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży, opiekunów żeglarstwem. Fotograficzne 

przedstawienie wakacyjnych przygód na wodzie.  Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności 

artystycznych. 

 

CZAS TRWANIA KONKURSU: październik - grudzień 2012 r. 

 

UCZESTNICY KONKURSU: Członkowie i opiekunowie Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej  

i Żeglarskiej, w kategorii wiekowej: 

1) szkoły podstawowe, 

2) szkoły gimnazjalne, 

3) szkoły ponadgimnazjalne; 

4) opiekun. 

 

KATEGORIE KONKURSOWE – dotyczą roku 2012 

1. Konkurs fotograficzny -  o tematyce: 

a)  „My na pokładzie”; 

b) „Impresje żeglarskie”. 

Szkoła może zgłosić do konkursu w każdej kategorii do 3 fotografii autorskich. Obróbka graficzna dozwolona 

jedynie w zakresie korekcji koloru i wyostrzenia obrazu. Fotografie mogą być wykonane  

w dowolnej technice, jednak do Konkursu muszą być dostarczone w formie: 

a) plików cyfrowych JPG na płytę CD, o minimalnej rozdzielczości 2400 x 3200 pikseli, umożliwiające 

powielanie nadesłanych prac do wystawy.  

b) zdjęć wydrukowanych na papierze fotograficznym w formacie 15x20 cm i na odwrocie opatrzonych: 

tytułem pracy, kategorią, imieniem i nazwiskiem autora. Na zdjęciach nie należy umieszczać żadnych 

innych danych. 

2. Konkurs filmowy „My na pokładzie”.   

Film dotyczący rejsu 2012, max czas 10 minut, zapisany w Windows Media Player lub Mp4.  

3. Prezentacja multimedialna „My na pokładzie”. Czas max 10 min. lub 30 slajdów.  

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Termin dostarczenia prac:  

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 9.11.2012 r. prac 

konkursowych na adres: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, Pracownia Edukacja 

Morskiej, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin z dopiskiem „Konkurs”. 

2. Posiedzenie Komisji Konkursowej - Pałac Młodzieży – PCE w Szczecinie. 

Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych fotografii, filmów i prezentacji multimedialnych dokona 

oceny prac wyłaniając laureatów w kategoriach „My na pokładzie” i „Impresje żeglarskie”.  

Nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej to: 

 Konkurs fotograficzny - Grand Prix i wyróżnienia;   

 Konkurs filmowy i prezentacja multimedialna: nagrody i wyróżnienia. 

3. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wystawa fotograficzna - Sesji „Nasze rejsy 2012 – moja 

przygoda pod żaglami” – Pałac Młodzieży – PCE - 10 grudnia 2012 r.  

 

/-/ Wiesław Seidler                                  /-/ Monika Maćkowiak 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do: 

 Zgodnie z artykułem 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1999  r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) uczestnik konkursu wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez organizatora. 

 Wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, dostarczonych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku oraz fotografii, które w inny sposób naruszają 

niniejszy regulamin.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów. 

 Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, wyłączonych z niego i dostarczonych po terminie, przekazane prace stają się własnością Organizatora. 

              


