
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Wydarzenie roczne – projekt "Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi"

Podróż przez pokolenia – zawody w mojej rodzinie.
I.                Organiza  torzy:

Anna Skoczylas - Zespół Szkół w Bielicach, Branżowa Szkoła I stopnia, szkolny koordynator
d/s  doradztwa zawodowego

Anna Bekter – Zespół Szkół w Bielicach, doradca zawodowy, pedagog szkolny

Hanna  Karczyńska—  powiatowy  koordynator  projektu  "Warmia  i  Mazury  doradztwem
zawodowym stoi"

Edyta Karpińska - Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Branżowa Szkoła I stopnia im.
Noblistów Polskich, szkolny koordynator d/s doradztwa zawodowego

II. Uczestnicy: 

Uczniowie Branżowych Szkół I Stopnia Powiatu Nowomiejskiego.

III. Cel główny konkursu:

Celem konkursu jest  spojrzenie  przez  obiektyw  na dawny i  współczesny rynek pracy,  na
zawody,  maszyny  i  ludzi;  promowanie  wiedzy  o  zawodach  dawnych  i  współczesnych;
rozbudzanie zainteresowań dziejami własnej rodziny oraz zachęcanie uczniów  do aktywnego
i twórczego konstruowania własnej kariery zawodowej.

IV. Cele szczegółowe konkursu:

1.  Rozbudzanie  zainteresowań zawodami  funkcjonującymi  na dawnym i  obecnym  rynku
pracy oraz w rodzinach uczniów.

2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez dobór tematyki i kompozycji zdjęć.

3.  Rozbudzanie  zainteresowań  młodzieży  dziejami  własnej  rodziny  poprzez  analizę
domowych archiwów ze zdjęciami oraz rozmowy z przedstawicielami starszego pokolenia,
których opowieści mogą przybliżyć  sylwetki  dawnych zawodów, a także wskazać różnice
między dawnymi i obecnymi warunkami pracy (np. ten sam zawód wykonywany dawniej i
dziś, z użyciem maszyn – to zupełnie odmienne światy).

4.  Rozszerzanie  i  upowszechnianie  działań  z  zakresu  doradztwa  zawodowego w szkołach
Powiatu Nowomiejskiego.

4.  Motywowanie  koordynatorów,  doradców  zawodowych,  nauczycieli  do  wprowadzania 
innowacyjnych metod realizacji doradztwa zawodowego na terenie szkoły.

5. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i emocjonalnej młodzieży.

6. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

V. Czas trwania konkursu: 20 listopada 2020 r. - 15 grudnia 2020 r. (etap szkolny), 
15 grudnia 2020 r. – 20 grudnia 2020 r. (etap powiatowy) 
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VI. Zasady ogólne:

1. Przedmiotem konkursu są oryginały prac fotograficznych wykonane samodzielnie.

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3. Nad pracami czuwa nauczyciel  koordynujący pracę konkursową (szkolni koordynatorzy
doradztwa zawodowego z poszczególnych szkół, współorganizatorzy konkursu).

4. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy,  imię i nazwisko autora,
szkoła, klasa)

5. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac
oraz   zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  zgodnie  z  załącznikiem do niniejszego
regulaminu.

6. Prace mogą być zwrócone autorowi po wystawie.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wystawione na podsumowaniu konkursu (miejsce
zostanie wskazane w terminie późniejszym),  opublikowane na stronie projektu  "Warmia i
Mazury doradztwem zawodowym stoi" , na stronach internetowych szkół oraz na ich profilach
Facebook.

VII. Zasady szczegółowe:

1. Przedmiotem konkursu jest fotoobraz, złożony z kilku  zdjęć (od 5-12) czyli kolaż, którego
tematyka  wiąże  się  z  podanym  tytułem  konkursu.  Mile  widziane  zdjęcia  archiwalne  z
domowych albumów w wersji czarno-białej. Dodatkowe punkty można uzyskać za opis zdjęć
lub krótki komentarz na temat drogi zawodowej członków rodziny na przestrzeni wieków.

2. Technika wykonania – kolaż (w oparciu o fotografie, rysunki i teksty).

3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza 1 dużą pracę ( kolaż) - wywołaną lub wydrukowaną
na papierze w formacie nie mniejszym niż 20,5 cm x 30,5 cm, w rozdzielczości co najmniej
2409x3012 lub oddaje na nośniku elektronicznym (do zgrania we wskazanym w regulaminie
punkcie odbioru).                             

 4.  Prace  lub  ich  elektroniczne  odpowiedniki  - przyjmowane  będą  u  szkolnych  doradców
zawodowych  ze szkół biorących udział w konkursie.

5. Do pracy konkursowej uczestnik jest zobowiązany dołączyć:

-  zgodę  rodziców/opiekunów  prawnych  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz
upowszechnienie pracy konkursowej, jeśli uczestnik nie jest pełnoletni (zał. nr 1);
- oświadczenie rodzica (w przypadku uczestników niepełnoletnich), że dziecko jest autorem
zgłaszanych zdjęć (zał. nr 2);
-   o ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając
fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na
nieodpłatną publikację tego wizerunku  (zał. nr 3).

6. Nie precyzuje się ilości prac, jakie mogą być nadesłane z jednej szkoły. 

7. Każda praca ucznia powinna być opisana wg. schematu:
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     a. tytuł pracy /opcjonalnie/
     b. imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły
     c. imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego

8. Do pracy konkursowej powinny być załączone wszystkie wymagane od uczestnika zgody
(w załącznikach).

9. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

I  etap,  tzw.  szkolny:  odbędzie  się  na  terenie  każdej  szkoły  biorącej  udział
w konkursie – Komisja Szkolna oceni i wybierze najlepsze prace.

II etap, tzw. finałowy:    Kapituła Konkursu oceni nadesłane prace. Najlepsze prace
zostaną nagrodzone.

10. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.

11.  Regulamin  i  karta  zgłoszenia  dostępne  są  na  stronach  internetowych  szkół  i  na  ich
profilach Facebook.

12.  Prace  wykonane  zgodnie  z  wymogami  organizatorów  należy  przekazać  osobiście  (w
czasie zdalnego nauczania – drogą e-mailową na adres  doradców zawodowych w swoich
placówkach do dnia 15 grudnia 2020 r. 

VIII Organizacja konkursu:

1. Komisja powołana przez Szkolnego Koordynatora Doradztwa Zawodowego ogłasza
konkurs w danej szkole i przeprowadza szkolne eliminacje wg kryteriów opisanych
powyżej 

2. Komisje umieszczają regulamin i zasady konkursu na stronach internetowych szkoły,
a także na portalu społecznościowym Facebook.

3. Komisja wybiera najlepsze prace uczniów (nie określa się ilości) i przekazuje je do
powiatowego  koordynatora  projektu  "Warmia  i  Mazury  doradztwem  zawodowym
stoi" - Hanny M. Karczyńskiej - przewodniczącej Kapituły Konkursu.

4. Wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych.

5. Finał konkursu przewiduje się na – grudzień 2020 r.

IX. Ogłoszenie wyników i nagrody:

1. Oceny prac dokona Kapituła Konkursu, powołana przez Organizatorów. Decyzje Kapituły
są ostateczne.

2. Kapituła bierze pod uwagę:

 kompozycję,

 niepowtarzalność,

 wykorzystanie zdjęć archiwalnych,
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 wykorzystanie informacji zdobytych od członków rodziny na temat dawniej i obecnie
wykonywanych zawodów,

 opis zdjęć i krótka historia zawodowa rodziny

 innowacyjność pracy konkursowej.

 Kapituła  wyłania  trzy  najwyżej  ocenione  prace,  przyznając  I,  II,  III  miejsce  oraz
wyróżnienia.

3. Ogłoszenie wyników i prezentacja  nagrodzonych prac nastąpi  do dnia 20 grudnia
2020 r.  Informacje  zostaną  przekazane  komisjom szkolnym,  drogą e-mailową,  zaś
nagrody będą czekały na odbiór przez uczniów po powrocie do szkół.

4. Autorzy  wyróżnionych  prac  zostaną  uhonorowani  nagrodami  rzeczowymi  oraz
dyplomami.

Wyniki  konkursu zostaną  opublikowane na stronie  szkoły,  na stronie  projektu  "Warmia  i
Mazury doradztwem zawodowym stoi" oraz na profilach społecznościowych Facebook szkół
biorących udział w konkursie -  do końca grudnia 2020 r.

X. Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane
osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi
konkursu przysługuje  prawo wglądu do swoich  danych  osobowych  oraz  ich  poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną
opublikowane na stronie internetowej szkoły. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być
przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z
regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność
ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora
konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone do konkursu (jeśli nie zostaną
odebrane  praz  autora  -  przechodzą  na  własność  Organizatora.  Organizator  nie  zwraca
nadesłanych  prac.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ich  bezpłatnej  reprodukcjiw
materiałach reklamowych i publikacjach biblioteki.  Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa
do  wykorzystania  swojej  pracy.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przerwania  lub
odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

Prawa autorskie

1. Uczestnicy  konkursu  przesyłając  pracę  konkursową  dokonują  przeniesienia  na
Organizatora konkursu autorskich praw do nadesłanej pracy.

2. Organizator ma prawo do publicznego udostępniania prac konkursowych na stronie
internetowej  należącej  do Organizatora  oraz udostępnianie w Internecie,  w tym na
portalu społecznościowym.

Ochrona danych osobowych

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z realizacją Konkursu.
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2. W  imieniu  uczniów  niepełnoletnich  biorących  udział  w  Konkursie  zgodę
w powyższym  zakresie  wyrażają  rodzice  lub  prawni  opiekunowie  wypełniając
formularz zgody dołączony do Regulaminu Konkursu w postaci załącznika.

3. Zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestnika  musi  być  dostarczona  w I
etapie konkursu do koordynatora szkolnego, który przesyła zgodę do organizatorów
konkursu wraz z pracą konkursową.

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z jego
rezygnacją z udziału w konkursie. 
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