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KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„KOCHAM POLSKĘ” 

Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej oraz Dębińskie Centrum 

Kultury w Jastwi ogłaszają konkurs fotograficzny pt. :  „KOCHAM POLSKĘ ”. 

Tematem ocenianych fotografii powinny być: pomniki, cmentarze wojenne, tablice, obeliski, 

obiekty i miejsca związane z działaniami wojennymi, a także kapliczki 

 i krzyże przydrożne, symbole narodowe itp. Fotografie w formie cyfrowej zapisane na płycie 

CD należy przesłać do dnia 05.11.2018 r. na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej, Porąbka Uszewska 306, 32 – 854 Porąbka 

Uszewska; z dopiskiem /Konkurs „KOCHAM POLSKĘ”/.  

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 09.11.2018 roku na stronach internetowych PSP  

w Porąbce Uszewskiej i DCK w Jastwi. Informacje zostaną przesłane również do szkół na 

podane w załączniku adresy mailowe. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną 

powiadomieni. 

REGULAMIN 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół z terenu gminy Dębno, którzy w roku 

szkolnym 2018/2019 uczęszczają do klas: 7. i 8. szkoły podstawowej oraz 

3. gimnazjum, a także do absolwentów gimnazjów i osób dorosłych mieszkających na 

terenie gminy. 

2. Celem konkursu jest: 

a. promowanie miejsc pamięci i kultu religijnego gminy Dębno, 

b. rozbudzanie zainteresowania historią gminy, 

c. rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

d. odkrywanie i pokazywanie miejsc ważnych dla mieszkańców gminy, 

e. pokazanie tego, co może być poznane w nowym świetle, 

f. wykorzystanie prac do promocji gminy Dębno. 
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3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

a. uczniowie klas 7., 8. i 3. gimnazjum, 

b. absolwenci gimnazjów oraz osoby dorosłe. 

4. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw 

autorskich i prawa do ochrony wizerunku. 

a. Autor fotografii, przekazując zdjęcie na konkurs, wyraża jednocześnie zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych i na publikację prac. 

b. W przypadku, gdy na fotografii znajdują się osoby, należy uzyskać od tych 

osób zgodę na wykorzystanie ich wizerunku (w przypadku dziecka – zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów) i załączyć ją do przekazanej pracy. 

5. Jury, oceniając pracę, weźmie pod uwagę: jakość techniczną wykonania fotografii, 

samodzielność pomysłu i wykonania, zgodność z tematem, sposób prezentacji, 

oryginalność wykonania, nadany tytuł. 

6. Zasady nagradzania: 

a. laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody, 

b. fotografie zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie, 

c. prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

7. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy prace (na jednej płycie CD), na 

adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej, Porąbka Uszewska 306, 

32-854 Porąbka Uszewska, z dopiskiem - Konkurs „KOCHAM POLSKĘ”. 

8. W nazwie pliku należy umieścić tytuł pracy. 

9. Do listu z pracami należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik 1 

do regulaminu) i zgodę na publikację wizerunku (załącznik 2) w przypadku, gdy na 

zdjęciach znajdują się osoby. 

10. Wszystkie prace, aby zostały dopuszczone do udziału w konkursie, muszą posiadać 

dane EXIF i być wykonane w okresie trwania konkursu. 

11. Osoby do kontaktu: 

Paweł Kmieć – PSP w Porąbce Uszewskiej 

Dorota Płaneta-Potępa – PSP w Porąbce Uszewskiej 

Władysława Klecka – PSP w Porąbce Uszewskiej 

tel. PSP w Porąbce Uszewskiej 146656730 


