
 

 
KONKURS  FOTOGRAFICZNY 

  

                               „Miasto moje, a w nim: 
                                Najpiękniejszy mój świat …” 

 
  
                                                                                        
 

 
 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym 
 

 
Tematem konkursu jest Warszawa – nasze miasto, które urzeka, zaciekawia, zadziwia, 
budzi nadzieje, inspiruje, towarzyszy codziennemu życiu. To miasto znamy i wciąż na 

nowo odkrywamy jego piękno. Wsłuchując się w motyw przewodni konkursu – 
piosenkę Czesława Niemena „Sen o Warszawie”, zachęcamy do osobistego spojrzenia 

na to niezwykłe miasto. 
 
 
Honorowy patronat nad konkursem sprawują: 
                                             
                                                                                                             Burmistrz Dzielnicy 
                                        Mazowiecki                                                   Praga Południe 
                                        Kurator Oświaty                                            m.st. Warszawy 
                                        Pani Aurelia Michałowska                             Pan Tomasz Kucharski 
 
 
 
 
Partner konkursu:                                                  Patronat medialny: 
 
Centrum Promocji Kultury 
Dzielnicy Praga Południe 
 
                                                                                 Miesięcznik Mieszkańców  
                                                                                 „Wiadomości Sąsiedzkie – Saska Kępa” 

 
 
Organizator konkursu                                 

 
Szkoła Podstawowa nr 168 
im. Czesława Niemena  
ul. Zwycięzców 44 
03-938 Warszawa,  
tel. 22 617 63 28, 22 672 85 75 
sp168@edu.um.warszawa.pl 
www.sp168.pl 
 

 

http://www.sp168.pl/


 
 

Cele konkursu 
 

 popularyzacja twórczości Czesława Niemena w 15. rocznicę śmierci artysty; 

 identyfikacja młodego pokolenia ze swoim miastem; 

 zachęcenie do poznawania i odkrywania ciekawych miejsc Warszawy; 

 popularyzowanie  sztuki  fotograficznej  jako  środka  komunikacji kulturowej; 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży historią miasta;  

 aktywowanie uczniów, rozwijanie zdolności, zainteresowań. 
 

Uczestnicy konkursu 
 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
Dzielnicy Praga Południe.  

 
 

REGULAMIN   KONKURSU 
 

I Przepisy dotyczące prac 
 

1. Każdy uczestnik może przesłać  maksymalnie 5 fotografii 
2. Zdjęcia wykonane w dowolnej technice powinny zostać dostarczone w formacie JPG 

drogą elektroniczną na podany adres e-mail szkoły lub koordynatora konkursu 
3. Uczniowie mogą używać programów graficznych do obróbki swoich prac 

fotograficznych. 
4. Fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe lub w sepii.   
5. Do zdjęć powinna być dołączona metryczka (załącznik nr 1) 
6. Do pracy powinien być dołączony formularz zawierający zgodę rodzica lub prawnego 

opiekuna na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2). Brak zgody uniemożliwi 
udział w konkursie.  

7. Fotografia konkursowa nie może naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób 
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych (szczególnie dotyczy to treści 
powszechnie uznawanych za obraźliwe). 

 
 

II Terminarz 
 

1. Termin nadsyłania prac mija 10 maja 2019r.  
2. Adres e-mail, na który przesyłamy zdjęcia, metryczkę (załącznik nr 1) oraz zgodę 

rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2): 
sp168@edu.um.warszawa.pl lub goscinski@op.pl 

3. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.  
4. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 
5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie                

lub mailowo. 
6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 20 maja 2019r. na stronie szkoły  

www.sp168.pl 
7. Prace będą prezentowane podczas uroczystości 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 168 

im. Czesława Niemena 30 maja 2019r. 
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III Ocena Jury 

 
1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 
 Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej 

 Uczniowie klas VII, VIII i gimnazjum 

 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
 
2. Przy ocenie fotografii konkursowych uwzględnione zostaną: 

 

 zgodność z tematyką i celem konkursu  

 kreatywność i wartość artystyczna  

 jakość techniczna 

 poziom estetyczny prac 

 
 
 

IV Nagrody 
 

Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów, które zostaną 
wręczone podczas uroczystości 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława 
Niemena 30 maja 2019r. 

 
 . 

 
V Postanowienia końcowe 

 
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków  
      niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że wysłane na konkurs fotografie zostały  
      wykonane osobiście.  
1. Fotografie zostaną w zbiorach organizatora. 
2. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne 

wykorzystanie do promocji Warszawy. Organizator zastrzega sobie prawo do 
publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, podając dane autora (imię                  
i nazwisko). 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników. 
 

 
 

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu:  
 
                                             Adam Gościński 
                                             e-mail:  goscinski@op.pl  
                                             tel. 502-399-977 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:goscinski@op.pl


 
 
Załącznik nr 1.  METRYCZKA 

 

Nazwa i adres obiektu  
 
 

Imię i nazwisko 
autora fotografii  

 

Wiek (klasa)  
 

Nazwa szkoły  
 

Adres szkoły  
 

Telefon szkoły  

E– mail szkoły  

Imię i nazwisko 

nauczyciela- opiekuna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2. ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 
 
Wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna (niepotrzebne skreślić) 
 
…………………………………………………………………..………………………………………. 
            imię i nazwisko ucznia / uczennicy 

 
uczennicy/ucznia szkoły ……………………………………………………………………..………….. 

nazwa szkoły 

 
…………………………………………………………………..……………………………………….               
 
w Konkursie Fotograficznym „Miasto moje, a w nim: Najpiękniejszy mój świat …”, organizowanym 

przez Szkołę Podstawową nr 168 im. Czesława Niemena ul. Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 
(imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), które weszło w życie w dn. 25 maja 2018r. 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych: na wystawie 
kończącej konkurs, w materiałach pokonkursowych oraz na stronie internetowej organizatora 
konkursu. 
 
 
……………………                                                                     ……………………………………..…. 
miejscowość, data                                                                                 czytelny podpis rodzica lub opiekuna 
 
 
 
 


