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KONKURS FOTOGRAFICZNY  

„Ze starej fotografii Edukacji Morskiej…” 
 

 

ORGANIZATOR: 

• Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży w Szczecinie 
 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

• Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

• Pracownia Fotografii Cyfrowej i Grafiki Komputerowej Pałacu Młodzieży w Szczecinie 
 

CELE KONKURSU:  

• Fotograficzne przedstawienie działań realizowanych przez Szkolne Koło Edukacji Morskiej w ciągu 

25 lat działalności Programu.   

• Przybliżenie historii i propagowanie idei Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.  

 

KATEGORIA: 

Konkurs skierowany jest do Opiekunów Szkolnych Kół Edukacji Morskiej oraz wszystkich Przyjaciół 

Programu. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

• Uczestnik może zgłosić do konkursu max 5 zdjęć.  

• Dopuszcza się nadesłanie prac fotograficznych tylko własnego autorstwa. Uczestnicy konkursu 

ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.  

• 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. 

• Zdjęcia do Konkursu muszą być przesłane zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a) zdjęcie lub skany zdjęć w formie pliku cyfrowego JPG, o minimalnej rozdzielczości 2400 x 3600 

pikseli, umożliwiające powielanie nadesłanych prac do wystawy.  

• Do pracy niezbędne jest dołączenie wypełnionego i podpisanego załącznika Nr 1, którego treść jest 

nieodłącznym elementem niniejszego Regulaminu.  

• Każde zdjęcie musi być podpisane przez autora 

• Prace nie spełniające warunków regulaminu oraz przesłane po terminie zostaną zdyskwalifikowane. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania nadesłanych pracy na potrzeby wydawnictw 

Programowych. 

OCENA: 

• Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac. 
• Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów: 

− trafność doboru tematu pracy; 

− walory artystyczne; 

− oryginalność; 

• Warunki organizacyjne określa bezpośrednio organizator. 
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NAGRODY: 

• Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I-III miejsce.  
 
MIEJSCE I TERMINY: 

• Do 19 listopada 2021 r., do godz. 17.00 należy dostarczyć zdjęcia do Pracowni Edukacji Morskiej Pałacu 

Młodzieży w Szczecinie (sala 102). 

• Zdjęcia konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną również do 19 listopada 2021 r. na adres: 

edumorska@palac.szczecin.pl.  

• Posiedzenie Komisji odbędzie się 29 listopada 2021 r. 

• Laureaci otrzymują powiadomienie o wynikach konkursu drogą elektroniczną (prace stanowią dokumentację 

konkursu i nie podlegają zwrotowi). 

• Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej podczas Sesji Morskiej.  

 

 
 

załącznik Nr 1 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH 

/ dla osoby pełnoletniej/ 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie mojego imienia i nazwiska, wizerunku  

i innych niezbędnych danych osobowych w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej wraz z danymi 

identyfikacyjnymi, przez placówkę oświatową w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, 

edukacyjnych i innych związanych z realizowanymi zadaniami. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania 

wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym 

czasie. 

 

 Imię i nazwisko  

 PESEL: 

 

 

Dane osobowe i wizerunek będą przetwarzane w zakresie: Konkursu Ze starej fotografii Edukacji Morskiej 

 

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki oświatowej, Portalu 

Edukacyjnym lub profilu facebook Edukacji Morskiej, zamieszczania w materiałach 

promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach 

ogłoszeń, w związku z konkursami i innymi działaniami edukacyjno – oświatowymi 

 

 

ZEZWALAM / 

NIE 

ZEZWALAM* 

 

 

 

Data podpisania: ………………………………………… 

 

 
Obowiązek informacyjny zgodny z RODO: http://palac.szczecin.pl/rodo/ 
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