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KONKURS FOTOGRAFICZNY  

„Żeglarski Szczecin” 
 
 
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 przedszkoli i uczniów szkół podstawowych, zrzeszonych w SKEM. 

 

TEMAT KONKURSU: 

„Żeglarski Szczecin” – zdjęcia ukazujące miasto Szczecin podczas Zlotu Żaglowców 2017  
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Uczestnik może zgłosić do konkursu max 2 zdjęcia o wymiarach 15x20.  

 Dopuszcza się nadesłanie prac fotograficznych tylko własnego autorstwa. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną 

odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. Nadesłane prace nie mogą być już wcześniej publikowane.  

 Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w wyniku wyraźnej ingerencji graficznej  - 

nie będą podlegały ocenie. 

 Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć : wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie oraz konwersję 

zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii.   

 Prace, w których znajdują się elementy dodane lub usunięte w wyniku obróbki graficznej oraz prace powstałe w 

wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże), nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

 Uczestnik ma prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie zdjęcia wykonane samodzielnie, do którego 

Uczestnik posiada wszelkie prawa autorskie.  

 Zdjęcia do Konkursu muszą 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.  

 Do pracy niezbędne jest dołączenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia, którego treść jest nieodłącznym 

elementem niniejszego Regulaminu.  Załącznik nr 1 lub 2. 

 Zdjęcie na odwrocie powinno być opatrzone etykietą zgodnie z poniższym wzorem. 
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 Prace nie spełniające warunków regulaminu oraz dostarczone po terminie zostaną zdyskwalifikowane. 

 Organizator nie zwraca zdjęć. Stają się one własnością organizatora. 

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. 
 

NAGRODY: 

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

 Do 3 listopada 2017 r., do godz. 16.00 należy dostarczyć zdjęcia do sekretariatu Pałacu Młodzieży  
w Szczecinie. 

 Zdjęcia konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną również do 3 listopada 2017 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 9 listopada 2017 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” – 14 grudnia 2017 r.  

 Otwarcie Wystaw Pokonkursowych podczas Sesji Morskiej „Nasze Rejsy” – 14 grudnia 2017 r.  

 
 

 
 

 
 

 
 
  

ETYKIETA ZDJĘCIA 
 

Kategoria konkursu …………………….………………………………………………………………………………….…… 
Imię i nazwisko uczestnika (drukowanymi literami) ……………….…………………….…….…………….. 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.).  
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Załącznik nr 1  

 

 
OŚWIADCZENIE 

rodziców / opiekunów prawnych w związku z udziałem dziecka  

w konkursie fotograficznym „Żeglarski Szczecin” 
 
 
 
 
 
Ja, niżej podpisany…………………………………………………………………………………………….. 
                                                                             (imię i nazwisko) 
 
wyrażam zgodę na udział dziecka……………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
 
 

 

w konkursie fotograficznym „Żeglarski Szczecin” na zasadach określonych w Regulaminie  

konkursu, którego treść jest nieodłącznym elementem niniejszego Oświadczenia i który akceptuję a ponadto: 
 

1. Oświadczam, że mój podopieczny / dziecko jest wyłącznym autorem zgłoszonych fotografii oraz że przysługują 

mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do zgłoszonej pracy konkursowej; 

2. Udzielam Organizatorowi w imieniu podopiecznego / dziecka nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie  

i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej w celach związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z celami konkursu oraz działalnością statutową Organizatora konkursu na następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalanie, zapis i zwielokrotnienie w dowolnej formie, technice, na dowolnych nośnikach i bez ograniczeń 

ilościowych (w tym wprowadzenie do pamięci komputera), 

b) w zakresie rozpowszechniania – wprowadzenie do obrotu w dowolnej formie, publiczne wystawienie, 

wyświetlanie, odtworzenie, użyczenie, wynajem oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie 

na żądanie, 

c) wykorzystywanie fragmentów i ich eksploatowanie na polach wskazanych w pkt. a-b, 

d) archiwizowanie; 

3. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej zgody na pierwsze rozpowszechnienie tj. publiczne udostępnienie pracy 

konkursowej; 

4. Nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności złożonego nośnika, na którym praca konkursowa 

została utrwalona, a także udzielam w imieniu podopiecznego / dziecka oraz własnym upoważnienia  

do wykorzystania danych osobowych dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu, na zasadach 

określonych w regulaminie, oświadczając jednocześnie, iż dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do 

nich oraz do ich poprawiania.        

 

 

 

……………………                                   …………………………………………………………………… 

miejscowość i data                                       czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
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Załącznik nr 2  

 
 
 
OŚWIADCZENIE 
 

uczestnika w związku z udziałem w konkursie fotograficznym „Żeglarski Szczecin” 
 
 
 
 
 
Ja, niżej podpisany…………………………………………………………………………………………….. 
                                                                             (imię i nazwisko) 
 
 

1. Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem zgłoszonych fotografii oraz że przysługują mi autorskie prawa 

majątkowe i osobiste do zgłoszonej pracy konkursowej; 

2. W imieniu swoim udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej 

na wykorzystanie pracy konkursowej w celach związanych bezpośrednio lub pośrednio z celami konkursu oraz 

działalnością statutową Organizatora konkursu na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, zapis i zwielokrotnienie w dowolnej formie, technice, na dowolnych nośnikach  

i bez ograniczeń ilościowych (w tym wprowadzenie do pamięci komputera), 

b) w zakresie rozpowszechniania – wprowadzenie do obrotu w dowolnej formie, publiczne wystawienie, 

wyświetlanie, odtworzenie, użyczenie, wynajem oraz publiczne udostępnienie  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

c) wykorzystywanie fragmentów i ich eksploatowanie na polach wskazanych w pkt. a-b, 

d) archiwizowanie; 

3. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej zgody na pierwsze rozpowszechnienie tj. publiczne udostępnienie pracy 

konkursowej; 

4. Nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności złożonego nośnika, na którym praca konkursowa 

została utrwalona, a także udzielam w imieniu własnym upoważnienia do wykorzystania moich danych osobowych 

w celach wynikających z organizacji konkursu, na zasadach określonych w regulaminie, oświadczając jednocześnie, 

iż dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do nich oraz do ich poprawiania.        

 

 

……………………                                   …………………………………………………………………… 

miejscowość i data                                             czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 
 


