
                
     
 

„Jest taka cierpienia granica…  

- historia Rutki Laskier” 
 

                                                       

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

„Meritum” im. Piotra Kołodzieja 

w Siemianowicach Śląskich  

oraz Siemianowickie Centrum Kultury 

zapraszają do udziału 

w Konkursie Fotograficznym 

„Pozostał po nich ślad…” 

pod Patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 

 

uczniów gimnazjów oraz 

szkół ponadgimnazjalnych 

 

 



„Jest taka cierpienia                 

granica…  

 - historia Rutki Laskier” 

 

Regulamin 

 Konkursu Fotograficznego 

„Pozostał po nich ślad…” 

 

1. Organizator konkursu: 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra 

Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich oraz Siemianowickie Centrum Kultury. 

2. Partnerzy konkursu: 

Fundacja Centrum Kultury Żydowskiej im. Rutki Laskier. 

 

3. Honorowy Patronat konkursu: 

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie. 

 

4. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych    

z Siemianowic Śląskich i miast ościennych. 

 

5. Harmonogram konkursu: 

 ogłoszenie  konkursu – 14 marca 2018 r. (drogą e-mailową na adres szkoły), 

 nadsyłanie prac konkursowych, czyli zdjęcia/zdjęć w wersji papierowej             

i elektronicznej zapisanej na płycie CD wraz z Kartą zgłoszenia i Zgodą 

rodziców (w przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu) drogą 

pocztową – od 15 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r. na adres Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra Kołodzieja               

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

 poinformowanie laureatów o wynikach  konkursu – 20 kwietnia 2018 r. (drogą 

e-mailową na adres szkoły), 

 oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród – 26 kwietnia 2018 

roku podczas uroczystości „Jest taka cierpienia granica…  historia            

Rutki Laskier” w Siemianowickim Centrum Kultury – SCK Bytków,                        

ul. Niepodległości 45, 41–106 Siemianowice Śląskie. 



6.  Cele konkursu:     

 ukazanie wielokulturowości regionu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, 

 odkrywanie często zapomnianych miejsc i symboli związanych z szeroko 

pojętą kulturą żydowską, 

 zachowanie w pamięci śladów kultury żydowskiej oraz wydarzeń związanych  

z Holocaustem, 

 rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości estetycznej oraz zainteresowań 

fotograficznych, 

 popularyzacja uczniowskich pasji. 

 

7. Tematyka konkursu: 

 uczestnik tworzy fotografię miejsc, przedmiotów, architektury (w tym budowli 

świeckich i o charakterze religijnym), cmentarzy, pomników, symboli, 

artefaktów związanych z kulturą i społecznością żydowską w Siemianowicach 

Śląskich i okolicznych miastach. 

 

8. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 w konkursie uczestniczą uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 

z Siemianowic Śląskich i miast ościennych, 

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

wykonanych dowolną techniką (fotografia barwna, czarno – biała lub sepia      

w formacie minimum 15x21cm), 

 konkursowe fotografie nie mogą być elektronicznie ulepszane i przetwarzane, 

dopuszczalna jest ingerencja obróbki w postaci poprawy ostrości czy 

kadrowania, 

 prace konkursowe powinny być opatrzone następującym komentarzem: imię, 

nazwisko i wiek autora, nazwa i adres szkoły oraz tytuł pracy, 

 konkursowe fotografie powinny być dostarczone zarówno w formie 

papierowej, jak i elektronicznej zapisanej na płycie CD, 

 praca konkursowa powinna być pracą własną, samodzielną, wcześniej 

niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach, 

 prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.   

 

9. Jury i kryteria oceny: 

 w skład Jury, powołanego przez organizatorów, wejdą: historyk, artysta – 

fotografik i kulturoznawca, 

 zadaniem Jury będzie dokonanie selekcji nadesłanych prac i ich kwalifikacji na 

wystawę oraz dokonanie oceny zgodnie z ustalonymi kryteriami takimi jak: 

 wartości artystyczne, 

 stopień opanowania technik fotograficznych, 

 oryginalność podejścia do tematu,  

 poziom trudności w dotarciu do fotografowanych artefaktów,  



 obrady Jury są tajne, 

 decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 

10. Nagrody: 

 Jury wyłoni najlepsze prace i przyzna trzy główne nagrody za I, II i III miejsce, 

 Jury rezerwuje sobie możliwość innego podziału nagród wynikającego              

z poziomu i ilości nadesłanych prac, 

 nagrody zostaną wręczone po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu –       

26 kwietnia 2018 r. podczas uroczystości „Jest taka cierpienia granica…  

historia Rutki Laskier” w Siemianowickim Centrum Kultury – SCK Bytków, 

ul. Niepodległości 45, 41–106 Siemianowice Śląskie, 

 wystawa pokonkursowa będzie prezentowana przez miesiąc w sali 

widowiskowej Siemianowickiego Centrum Kultury – SCK Bytków, a następnie 

w ZSTiO „Meritum”. 

 

11. Zgłoszenie do konkursu: 

 zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z wypełnieniem Karty 

zgłoszenia oraz Zgody rodziców (w przypadku niepełnoletnich uczestników 

konkursu), 

 Kartę zgłoszenia oraz Zgodę rodziców (w przypadku niepełnoletnich 

uczestników konkursu) wraz ze zdjęciem/zdjęciami (w wersji papierowej    

i elektronicznej zapisanej na płycie CD) należy przesłać drogą pocztową   

w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) na adres: 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”  

im. Piotra Kołodzieja  

ul. Katowicka 1, 41–100 Siemianowice Śląskie  

tel./fax szkoły: 32 229 09 14  

(z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny)  

Decyduje data stempla pocztowego. 

 

12. Informacje dodatkowe: 

 uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych 

osobowych w celach promocyjnych niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą     

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 

roku poz. 922), 

 wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych ZSTiO 

„Meritum” i SCK, 

 uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższego 

Regulaminu konkursu. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 



                
 

 

 

„Jest taka cierpienia granica…  

- historia Rutki Laskier” 

Karta zgłoszenia 

do Konkursu Fotograficznego 

                „Pozostał po nich ślad…” 

1. Imię i nazwisko ucznia: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Wiek ucznia: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Tytuł fotografii: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna): 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 


