
Regulamin 
 

Konkurs Fotograficzny „Kapitan Borchardt w fotografii” 

 
Konkurs fotograficzny organizowany w ramach obchodów 100-lecia żaglowca „Kapitan Borchardt” dla dwóch 

kategorii wiekowych 

 

 

ORGANIZATOR: 

Zespół Szkół Nr 3      osoba odpowiedzialna: 

Ul. Gen. J. Sowińskiego 1     Barbara Bernat 
70-236 Szczecin       dibernat@o2.pl 

       tel. 517 686 787 

 

MIEJSCE KONKURSU: 

Zespół Szkół Nr 3      

Ul. Gen. J. Sowińskiego 1     

70-236 Szczecin 

 

CELE KONKURSU:   

-   Propagowanie wiedzy o żaglowcu „Kapitan Borchardt” 

-   Rozwijanie aktywności twórczej młodzieży 

-   Rozwijanie zainteresowań młodzieży żeglarstwem 
-   Fotograficzne przedstawienie tematyki związanej z żaglowcem „Kapitan Borchardt”  

-   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: 

Młodzież zrzeszona w Szkolnych Kołach Edukacji Morskiej w dwóch kategoriach wiekowych 

1)  szkoły podstawowe i  szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi  

2)  szkoły średnie 

 

TEMAT KONKURSU: 

„Kapitan Borchardt w fotografii” 

Konkurs fotograficzny organizowany w ramach obchodów 100-lecia żaglowca „Kapitan Borchardt” dla dwóch 

kategorii wiekowych 

 

ZASADY UCZESTNICTWA:  

-  Uczestnik może zgłosić do konkursu max 3 zdjęcia.   

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

Uczestnik posiada wszelkie prawa autorskie.   

- Zdjęcie do Konkursu musi być dostarczone zgodnie z wytycznymi  

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 dibernat@o2.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.   

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

- Organizator nie zwraca zdjęć. Stają się one własnością organizatora.  

- Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w celu 

realizacji konkursu. 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. 
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Zdjęcie na odwrocie powinno być opatrzone etykietą zgodnie ze wzorem. 

 

 

 
Kategoria konkursu     …………………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika    ………………………………………………..       wiek   …….. 

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

Imię i nazwisko opiekuna SKEM     …………………………………………………………... 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczam, ze wyrażamy dobrowolnie zgodę na umieszczenie 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.).  

 
OCENA:  

- Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac.  

- Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów:  

 

 

 

 

- 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:  

- Zdjęcia konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną  do 10 września 2018 r. na adres: dibernat@o2.pl 

- Do 14 września 2018 r., do godz. 16.00 należy dostarczyć zdjęcia (w formie papierowej) do sekretariatu 

Zespołu Szkół Nr 3  w Szczecinie.  

- Odbiór otrzymanego od szkół zdjęcia konkursowego zostanie każdorazowo potwierdzony drogą elektroniczną 

przez komisję konkursową.  

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

konkursu i nie podlegają zwrotowi).  
- Rozstrzygnięcie  konkursu  i uroczyste  zakończenie na  żaglowcu  „Kapitan Borchardt” (dokładny termin 

zależy do armatora). Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o dokładnej dacie i miejscu cumowania 

żaglowca.  
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