
   KONKURS FOTOGRAFICZNY „OLIWA” – XX  EDYCJA 
o zasięgu wojewódzkim 

ORGANIZATORZY: 
Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku 
 
UCZESTNICY: 
Dzieci i młodzież szkół podstawowych klas IV-VIII z województwa pomorskiego 
Oceniane w dwóch grupach wiekowych: 
 klasy IV-VI  
 klasy VII-VIII 

 

CELE KONKURSU: 
Zwrócenie uwagi na piękno i unikatowość Małej Ojczyzny, kształtowanie postaw obywatelskich i 
patriotycznych, rozwijanie kreatywności i innowacyjności, promowanie talentów artystycznych, promowanie 
talentów technicznych, wykorzystanie wiedzy w praktyce, rozwijanie kompetencji cyfrowej.  
 

REGULAMIN KONKURSU: 
Każdy z uczestników może nadesłać do 5 samodzielnie wykonanych fotografii (wywołanych na papierze 
fotograficznym) czarno-białych lub barwnych i 2 cykle złożone z maksymalnie 5 zdjęć każdy, cykle i zdjęcia 
pojedyncze powinny być opisane na karcie zgłoszenia. 
Dodatkowo zdjęcia o tematyce morskiej do 5 zdjęć. 
 

1. Tematyka zdjęć musi być związany z Oliwą, Przymorzem, Żabianką, Jelitkowem i powinna 
przedstawiać własne spojrzenie uczestnika na te okolice,  np. na architekturę, przyrodę, krajobraz, 
miejsca znane i nieznane, mieszkańców naszej dzielnicy, ich życie codzienne, pasje zajęcia. Na 
zdjęciach mogą znaleźć się codzienne sytuacje i niezwykłe wydarzenia z życia naszej okolicy, znane 
wszystkim widoki i pomijane zwykle detale. Liczy się kreatywność i umiejętność patrzenia 

1a.  Kategoria Specjalna – Tematyka związana z morzem  
       -Wyróżnienie w ramach programu   edukacji morskiej 
 
2. Obowiązuje format 13x18 lub większe, ale najdłuższy bok zdjęcia nie może przekroczyć 30 cm (do 

zdjęć wywołanych na papierze fotograficznym można dołączyć płytkę ze zdjęciami). 
 
3. Na odwrocie fotografii należy podać (delikatnie wpisać tak, aby nie uszkodzić zdjęcia lub nakleić 

samoprzylepny papier z danymi na odwrocie zdjęcia): 
imię i nazwisko autora, 

   miejsce wykonania zdjęcia, 
imię i nazwisko nauczyciela (może być wychowawca) Prosimy nie pieczętować zdjęć. 
Jeżeli na zdjęciu jest rozpoznawalny wizerunek osoby, potrzebna jest pisemna zgoda tej osoby na 

rozpowszechnianie jej wizerunku na potrzeby konkursu. Zgody te powinien zebrać nauczyciel 
przysyłający zdjęcia, co potwierdza podpisem na karcie zgłoszenia. 

 
4. Należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia. 
 
5. Konkurs przebiega w 3 etapach: 

Etap1.- eliminacje szkolne- odbywają się w danej szkole (prace ocenia nauczyciel) 
Etap 2.- międzyszkolny- z nadesłanych prac wybierane są zdjęcia wykonane zgodnie z regulaminem 
Etap 3.- wojewódzki - prace podlegają ocenie jury, w skład którego wchodzą artyści fotograficy 
 

OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW: 
Prace niezgodne z regulaminowymi wymiarami, nieopisane, a także nadesłane bez karty zgłoszenia nie będą 
rozpatrywane przez jury. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć. 



Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez organizatora w 
rozumieniu art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu. 
Nadesłane prace po ocenie i ekspozycji nie podlegają zwrotowi autorom. 
Nauczyciele poinformują uczniów o otwarciu wystawy i nagrodach. 
 
 
 
TERMINY: 
Przekazywanie zdjęć: 20 listopada 2020r. 
Werdykt jury: grudzień 2020 r.  
Planowany termin wystawy: luty 2021 r. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów. 
 
NAGRODY: 
Jury przyzna nagrody rzeczowe: 
GRAND PRIX – dla najlepszego autora z dwóch kategorii wiekowych 
I,II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii 
oraz wyróżnienie specjalne za zdjęcie o tematyce morskiej. 
Jury ma prawo do innego podziału nagród – (.ex aequo ) 
Uczestnicy konkursu, których prace zostaną przyjęte na wystawę otrzymają dyplomy uczestnictwa. 
 
 
 
 
 
 



 
KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO o zasięgu wojewódzkim 
„OLIWA” – XX EDYCJA 

Kartę zgłoszeniową należy wypełnić drukowanymi literami  
Zgłaszam następujące prace: 
 
ZDJĘCIA POJEDYNCZE 
 
NR. TYTUŁ ZDJĘCIA 
1.  
2.  
3.  
 
 
CYKLE  ZDJĘĆ 
 
 
 
CYKLE 

 
ZDJĘCIE / CYKL O TEMATYCE MORSKIEJ 
 
NR. TYTUŁ ZDJĘCIA 
1.  
2.  
3.  
 
 
AUTOR ( UCZEŃ )                                                                                                      WIEK UCZNIA  
IMIĘ I NAZWISKO                                                                                                  
              
                              
 
  
ADRES UCZNIA          KLASA 
 
 
 

  

 
 
NAUCZYCIEL – OPIEKUN (może być wychowawca) 
IMIĘ I NAZWISKO, TELEFON 
 
                              
 
 
PODPIS 
RODZICA/OPIEKUN 
PRAWNY 
 
 
 
 
 

 CZYTELNA PIECZĘĆ PODŁUŹNA 
SZKOŁY 

 PODPIS NAUCZYCIELA 
 
 
 
 
 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 
KARTA ZGŁOSZENIA JEST POTWIERDZENIEM  ZAAKCEPTOWANIA  
REGULAMINU KONKURSU . 
 

 TYTUŁ CYKLU 
I  
II  
III  
IV.  
V  


