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KONKURS FOTOGRAFICZNY  
„Nasze Rejsy 2015 – Przygoda pod żaglami” 

 
 
ORGANIZATOR: 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie 
 
WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Pracownia Fotografii Cyfrowej i Grafiki Komputerowej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie 
 

MIEJSCE KONKURSU: 

 Pałac Młodzieży – PCE w Szczecinie 

CELE KONKURSU:  

 Rozwijanie zainteresowań młodzieży żeglarstwem.  

 Fotograficzne przedstawienie przygody na wodzie.   

 Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników wrażliwości i wyobraźni.  

 Wyrabianie umiejętności prezentacji poprzez artystyczne formy – fotografia. 

 Propagowanie idei Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.  

KATEGORIE WIEKOWE: 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zrzeszonych  
w SKEM. 

 

KATEGORIE KONKURSOWE: 

 „Ja i Ty… na Optimiście, DZ-cie i jachcie…” 

 Impresje żeglarskie. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko 1 fotografię w danej kategorii konkursowej.  

 Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie zdjęcie wykonane samodzielnie, do którego 

Uczestnik posiada wszelkie prawa autorskie.  

 Zdjęcie do Konkursu musi być dostarczone zgodnie z wytycznymi pkt. a i b: 

a) zdjęcie wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 15x20 cm i na odwrocie opatrzonych etykietą. 

Na zdjęciu nie należy umieszczać żadnych innych danych. 

b) przesłane na adres edumorska@palac.szczecin.pl w formie pliku cyfrowego JPG, o minimalnej 

rozdzielczości 2400 x 3200 pikseli, umożliwiające powielanie nadesłanych prac do wystawy.  

 Obróbka graficzna dozwolona jedynie w zakresie korekcji koloru i wyostrzenia obrazu.  

 Zdjęcie na odwrocie powinno być opatrzone etykietą zgodnie ze wzorem. 

 

ETYKIETA ZDJĘCIA 

Kategoria konkursu …………………….……………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika ………….………………………………………….………….. wiek…….…………….. 

Szkoła/ placówka  ……..……………………………………………………………………..………………….…….  

Imię i nazwisko opiekuna SKEM …………………………………………………………………………..………... 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
Oświadczam, że wyrażamy dobrowolnie zgodę na umieszczanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez jego 
organizatorów na potrzeby organizacji konkursu i Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 
      ……………………………………………………………… 

      Podpis rodzica / opiekuna lub pełnoletniego uczestnika konkursu 
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 Prace nie spełniające warunków regulaminu oraz dostarczone po terminie zostaną zdyskwalifikowane. 

 Organizator nie zwraca zdjęć. Stają się one własnością organizatora. 

 Za niepełnoletnich uczestników konkursu zgodę  na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w celu 

realizacji konkursu wyrażają ich rodzice lub prawni opiekunowie zgodnie ze wzorem zawartym w etykiecie 

zdjęcia.  

 Zgoda obejmuje w szczególności publikację danych osobowych oraz wizerunku uczestnika w przypadku 

uzyskania nagrody lub wyróżnienia. Publikacja danych i wizerunku może odbyć się na stronach internetowych 

organizatora konkursu, w publikacjach dotyczących konkursu, materiałach promujących Program i w ramach 

podpisu pod pracą na wystawie prac po konkursie – dla wskazania jej autora. 

OCENA: 

 Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac. 

 Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów: 

 trafność doboru tematu pracy; 

 walory artystyczne; 

 oryginalność; 

 jakość techniczna i poziom estetyczny zdjęć. 

 Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

 Warunki organizacyjne określa bezpośrednio organizator. 
 

MIEJSCE I TERMINY: 

 Do 23 października 2015 r., do godz. 16.00 należy dostarczyć zdjęcia do sekretariatu Pałacu Młodzieży  
w Szczecinie. 

 Zdjęcia konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną również do 23 października 2015 r. na adres: 
edumorska@palac.szczecin.pl.  

 Odbiór otrzymanego od szkół zdjęcia konkursowego zostanie każdorazowo potwierdzony drogą elektroniczną 

przez komisję konkursową. 

 Posiedzenie Komisji odbędzie się 30 października 2015 r. 

 Szkoły otrzymają powiadomienie o wynikach konkursu drogą elektroniczną (prace stanowią dokumentację 

konkursu i nie podlegają zwrotowi). 

 Podsumowanie i wręczenie nagród podczas Sesji Morskiej „Nasze Rejsy” – 20 listopada 2015 r.  

 Otwarcie Wystaw Pokonkursowych podczas Sesji Morskiej „Nasze Rejsy” – 20 listopada 2015 r.  

NAGRODY: 

 Organizator przewiduje nagrodę za I - III miejsce dla każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.  
 
UWAGI KOŃCOWE: 

 Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty wartościowe).  
Za rzeczy pozostawione bez nadzoru – organizator nie odpowiada. 
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