
Regulamin 

Konkursu Fotograficznego 

„W stronę słońca” 

w ramach VIII Festiwalu 

Meritum Wizji 

 

1. Organizator konkursu: 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra Kołodzieja                     

w Siemianowicach Śląskich, ul. Katowicka 1, 41 – 100 Siemianowice Śląskie. 

2. Współorganizator konkursu: 

Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne „PRO MERITUM” w Siemianowicach Śląskich,         

ul. Katowicka 1, 41 – 100 Siemianowice Śląskie. 

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych                    

w Siemianowicach Śląskich i miastach sąsiednich. 

4. Terminarz konkursu: 

     a)   konkurs odbędzie się – od 26 marca do 5 maja 2021 roku, 

     b)   termin składania/przesyłania prac konkursowych – do 5 maja 2021 roku, 

     c)   ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie/przesłanie nagród i dyplomów  

           zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie – 10 maja 2021 roku. 

5. Cele konkursu: 

a) rozwijanie zainteresowań fotograficznych, 

b) rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości estetycznej, 

c) kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, 

d) popularyzacja uczniowskich pasji, 

e) stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów.  

6. Tematyka konkursu: 

a) uczestnik tworzy fotografię/fotografie na temat: „W stronę słońca” – „Słońce”, „Sun”, 

„Sonne”, „Sol”, „Soleil”, „Cолнцe”, 

b) temat konkursowej fotografii powinien dotyczyć słońca,  

c) konkursowa fotografia powinna przedstawiać motywy słoneczne, np.: wschód bądź zachód 

słońca, słońce wyglądające zza chmur, słońce na tle nieba, promienie słoneczne, słońce nad 

morzem, w górach, słońce rozświetlające okolicę, słońce wiosną, latem, słońce i ludzie, 

słoneczny dzień w mieście, w parku. 

7. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) uczestnik tworzy fotografię/fotografie na temat: „W stronę słońca” – „Słońce”, „Sun”, 

„Sonne”, „Sol”, „Soleil”, „Cолнцe”, 

b) prace konkursowe powinny mieć formę: zdjęcia lub kilku zdjęć (max. 3), wykonanych 

dowolną techniką (fotografia barwna, czarno – biała lub sepia w formacie min. 15x21cm), 



c) konkursowe fotografie nie mogą być elektronicznie ulepszane i przetwarzane, dopuszczalna 

jest ingerencja obróbki w postaci poprawy ostrości czy kadrowania, 

d) konkursowe fotografie powinny być dostarczone w postaci cyfrowej (wysłane za pomocą 

poczty elektronicznej), 

e) prace konkursowe powinny być opatrzone następującym komentarzem: imię i nazwisko 

autora oraz tytuł pracy, 

f) praca konkursowa powinna być pracą własną, samodzielną, wcześniej niepublikowaną           

i nienagradzaną w innych konkursach, 

g) prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, 

h) wszystkie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej ZSTiO „Meritum” oraz       

w galerii facebookowej ZSTiO „Meritum”. 

8. Jury i kryteria oceny: 

a) w skład Jury wejdą nauczyciele przedmiotów humanistycznych oraz artysta – fotografik, 

b) zadaniem Jury będzie ocena konkursowych fotografii zgodnie z ustalonymi kryteriami takimi 

jak:  

c) zgodność z tematem konkursu,  

d) oryginalność podejścia do tematu,  

e) stopień opanowania technik fotograficznych,  

f) wartości artystyczne, 

g) decyzje Jury są ostateczne. 

9. Nagrody: 

a) dyplomy uczestnictwa, 

b) atrakcyjne nagrody rzeczowe, 

c) pokonkursowa wystawa on-line na stronie internetowej ZSTiO „Meritum” oraz w galerii 

facebookowej ZSTiO „Meritum”. 

10. Zgłoszenie do konkursu: 

Konkurs odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. 

Pracę konkursową (zdjęcie/zdjęcia) w postaci cyfrowej wraz z Kartą zgłoszenia oraz Zgodą 

opiekuna prawnego (rodzica) na udział w konkursie należy przesłać do dnia 5 maja 2021 

roku do godz. 24.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zstiomeritum.edu.pl  

11. Informacje dodatkowe: 

a) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych              

w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu oraz na publikację wizerunku; administratorem 

danych osobowych uczestników konkursu jest – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych         

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 

RODO – ZSTiO „Meritum” im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich, 

b) wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZSTiO „Meritum” oraz              

w lokalnych środkach masowego przekazu, 

c) uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu 

konkursu. 

 

mailto:konkurs@zstiomerirum.edu.pl


Karta zgłoszenia 

do Konkursu Fotograficznego 

„W stronę słońca” 

w ramach VIII Festiwalu 

Meritum Wizji 

 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Klasa ucznia: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Nazwa i adres szkoły, adres e-mail szkoły: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Tytuł zdjęcia/zdjęć: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), adres e-mail nauczyciela (opiekuna): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Konkurs Fotograficzny „W stronę słońca” 

w ramach VIII Festiwalu Meritum Wizji   

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) – RODO 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) na udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział ..........................................................................................................*                 

w VIII Festiwalu Meritum Wizji organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych                     

i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich oraz 

współorganizowanym przez Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne „PRO MERITUM”          

w Siemianowicach Śląskich. 

...................................................................................................................... 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu) 

 

* imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu  

na przetwarzanie i publikację danych osobowych: 

 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka          

w związku z udziałem w konkursie: VIII Festiwal Meritum Wizji we wszelkich informacjach       

o tym konkursie i jego wynikach. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 

umieszczonych w zgłoszeniu oraz w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie 

oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany 

o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 

...................................................................................................................... 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu) 

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu  

na publikację wizerunku: 

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w prasie, mediach i na stronach 

internetowych dotyczących VIII Festiwalu Meritum Wizji. 

....................................................................................................................... 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu) 

 


