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KONKURS „Nasze Rejsy – Przygoda pod żaglami” 
 
 
ORGANIZATOR: 

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

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 
 

MIEJSCE KONKURSU: 

 Pałac Młodzieży – PCE w Szczecinie 

CELE KONKURSU:  

 Rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży żeglarstwem.  

 Fotograficzne przedstawienie przygody na wodzie.   

 Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w konkursie oraz dostarczenie prac konkursowych  
we właściwym terminie.  

 Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia. 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 

 Uczestnicy konkursu:  

 dzieci  i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zrzeszona w SKEM; 

 opiekunowie Szkolnych Kół  

 

KATEGORIE KONKURSOWE: 

I. Konkurs fotograficzny: 

a)  „My na pokładzie” pod hasłem: 
 

 „Jestem małym żeglarzem”; 

 „Regaty The Tall Ships Races 2013 w moim obiektywie”; 
 

b) „Szczecin podczas Zlotu Żaglowców 2013” – impresje żeglarskie. 
 

II. Konkurs filmowy „My na pokładzie Programu”.   

III. Prezentacja multimedialna „My na pokładzie Programu”.  

WYTYCZNE DO KATEGORII KONKURSOWYCH: 
I. Konkurs fotograficzny: 

1. Konkurs fotograficzny pod hasłem „Jestem małym żeglarzem” skierowany jest do wszystkich kategorii 
wiekowych i zdjęcia winny przedstawiać postacie na jednostkach pływających. 

2. Konkurs fotograficzny pod hasłem „Regaty The Tall Ships Races 2013 w moim obiektywie” skierowany 
jest tylko i wyłącznie do uczestników rejsów doprowadzjących oraz biorących udział w regatach  
TTSR 2013. 

3. Konkurs fotograficzny „Szczecin podczas Zlotu Żaglowców 2013” skierowany jest do wszystkich 
kategorii wiekowych i zdjęcia winny przedstawiać impresje żeglarskie. 

4. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu po 1 fotografii w każdej kategorii.  
5. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie zdjęcia fotograficzne wykonane 

samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie.  
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6. Każde zdjęcie na odwrocie powinno być opatrzone etykietą z opisem zawierającym następujące dane: 

 tytuł fotografii; 

 imię, nazwisko i wiek uczestnika Konkursu; 

 imię i nazwisko opiekuna SKEM oraz telefon kontaktowy;  

 nazwa i nr szkoły, do której uczęszcza uczestnik Konkursu. 

7. Fotografie do Konkursu muszą być dostarczone zgodnie z pkt. a i b 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. 

8. Obróbka graficzna dozwolona jedynie w zakresie korekcji koloru i wyostrzenia obrazu.  
9. Uczestnik Konkursu wraz z opiekunem prawnym zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
10. Dołączenie oświadczenia - Załącznik nr 1  stanowi o zakwalifikowaniu zdjęcia do Konkursu. 
11. W przypadku wykorzystania  do wykonania zdjęcia fotograficznego wizerunku jakichkolwiek innych 

osób, niż wizerunek samego autora zdjęcia, należy dołączyć pisemne oświadczenie sporządzone przez te 
osoby (wzór oświadczenia załącznik nr 2), że wyrażają one zgodę na publikowanie ich wizerunku.  

II. Konkurs filmowy: 

1. Film o realizacji wybranego zadania Programowego,  

2. Czas trwania max 10 minut,  

3. Zapis filmu w Windows Media Player lub Mp4.  

III.  Prezentacja multimedialna: 

1. Prezentacja o realizacji wybranego zadania Programowego,  

2. Czas trwania max 10 minut lub 30 slajdów,  

OCENA: 

 Konkurs oceniać będzie jury w skład, którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie i wiedzę w 
dziedzinie fotografii, filmu oraz żeglarską. 

 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: 

 Zgłoszenia należy przesłać do  6 listopada br. na adres: edumorska@palac.szczecin.pl 

 Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu Młodzieży w Szczecinie (al. Piastów 7) 
do 22 listopada 2013 r., do godz. 16.00 

 Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród podczas Sesji Nasze Rejsy 23 stycznia 2014 r.  
 

UWAGI KOŃCOWE: 

 Prace nie spełniające warunków regulaminu oraz dostarczone po terminie zostaną zdyskwalifikowane. 

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

Etykieta na zdjęcie (proszę wypełnić drukowanymi literami) 
tytuł fotografii ………………………………………………….………………………………………… 

imię i nazwisko uczestnika ………….……………………………………………….. wiek……………….. 

imię i nazwisko opiekuna SKEM ………………………………………………………………………….  

nazwa i nr szkoły…………………………………………………………………………………………... 
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 
 

§ 1 
 

Oświadczam, że ja …………………………..............………… jestem przedstawicielem ustawowym dziecka: 
                                         (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/ rodzica)  

 
Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................. wiek dziecka: ..................................... 

Nazwa szkoły: ………………………………………………...........................…………………………….. 
 
 

§ 2 
Jako przedstawiciel ustawowy/rodzic zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu wyrażam zgodę  
na udział mojego podopiecznego/ dziecka w Konkursie „Nasze Rejsy – Przygoda pod żaglami” organizowanym  
przez Pracownię Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży w Szczecinie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  
 

§ 3 
Oświadczam, że mój podopieczny/dziecko jest autorem zdjęcia. 

 
§ 4 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Pracownię Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałac Młodzieży  
w Szczecinie przesłanego zdjęcia w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjno–marketingowych, związanych z 
Konkursem. Jednocześnie nieodpłatnie przekazuję na rzecz Pałacu Młodzieży w Szczecinie, autorskie prawa majątkowe  
do przedmiotowego zdjęcia, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
tj. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zdjęcia będą eksponowane w siedzibie Pałacu Młodzieży w Szczecinie,  
np. w sali 102 i na korytarzach placówki.  

§ 5 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 
29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

 
§ 6 

Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję. 
 

 

 
………………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis prawnego opiekuna uczestnika Konkursu  oraz dziecka - autora pracy plastycznej) 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 
 

 

OŚWIADCZENIE  
 

 
Oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę  
na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie 
roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu 
„Nasze Rejsy – Przygoda pod żaglami”, tj. Pałacowi Młodzieży – PCE w Szczecinie. 

 
 

………………………………………………………………… 
      (data, czytelny podpis prawnego opiekuna uczestnika Konkursu) 
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KARTA ZGŁOSZENIA  

 
......................................................................................................................................................................... 

(Nazwa szkoły) 

......................................................................................................................................................................... 
(dokładny adres szkoły) 

tel. ...................................... fax ...................................... e´mail ………............................................................ 

 

zgłasza udział w konkursie „Nasze Rejsy – Przygoda pod żaglami” w następujących 

kategoriach (proszę zaznaczyć kółkiem lub podkreślić wybrane kategorie). Zachęcamy do 

udziału we wszystkich kategoriach: 

 
1. Konkurs fotograficzny „My na pokładzie”  

            
tak  nie 

 
2. Konkurs filmowy „My na pokładzie Programu” 

 
    tak  nie 
 

3. Konkurs multimedialny „My na pokładzie Programu”   
 
    tak  nie 

 
 
 
 

Opiekun SKEM  
 
 

Imię i nazwisko                         

Dyrektor Szkoły 
 
 

Imię i nazwisko 

 
 
 
 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 6 listopada 2013 r. 
 


