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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

„Meritum” 

im. Piotra Kołodzieja 
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uczniów klasy siódmej szkół podstawowych 

oraz uczniów gimnazjów  



„Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt…”  

 

Regulamin 

 Konkursu Fotograficznego 

„Portret Kobiety”  „Kobieta”, „Woman”, „Frau”, 

„Mujer”, „Femme”, „Жeнщuнa”… 

 

1. Organizator konkursu: 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra 

Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich. 

2. Partnerzy konkursu: 

Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne ProMeritum, 

Wydawnictwo Pearson, Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki – Books. 

 

3. Honorowy Patronat konkursu: 

Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach – Pani mgr Bożena 

Szarama. 

 

4. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klasy siódmej szkół podstawowych oraz 

uczniów gimnazjów. 

 

5. Termin i miejsce konkursu: 

Konkurs odbędzie się dnia 8 marca 2018 roku (czwartek) o godzinie 12.00             

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra 

Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich. 

 

6.  Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań fotograficznych, 



 rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości estetycznej, 

 popularyzacja uczniowskich pasji, 

 stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów klasy 

siódmej szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. 

 

7. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 w konkursie uczestniczą uczniowie klasy siódmej szkół podstawowych oraz 

uczniowie gimnazjów, 

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

wykonanych dowolną techniką (fotografia barwna lub czarno – biała               

w formacie min. 15x21cm) i opatrzonych komentarzem; zdjęcia zgłoszone do 

konkursu powinny być oddane również w wersji cyfrowej, 

 prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę, do której 

uczęszcza, 

 prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.   

 

8. Nagrody: 

 dyplomy uczestnictwa, 

 nagrody – niespodzianki, 

 wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas Konkursu, a także na 

wystawie pokonkursowej oraz w galerii facebookowej ZSTiO „Meritum”. 

 

9. Zgłoszenie do konkursu: 

 zgłoszenie uczestnika do konkursu powinno zawierać imię i nazwisko ucznia 

oraz klasę ucznia, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela 

(opiekuna) zgodnie z Kartą zgłoszenia, 

zgłoszenie uczestnictwa w konkursie wraz z Kartą zgłoszenia należy 

przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2018 r. (czwartek) 

drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.meritum@gmail.com oraz 

dostarczyć w wersji papierowej do biblioteki szkolnej: 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”  

im. Piotra Kołodzieja  

ul. Katowicka 1  

41 – 100 Siemianowice Śląskie 

 wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie należy dostarczyć 

konkursowe zdjęcia w wersji elektronicznej, jak i w formie papierowej    

do biblioteki szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca  

2018 r. (czwartek) – na adresy podane powyżej, 

mailto:konkurs.meritum@gmail.com


 zdjęcia dostarczone po wyznaczonym terminie nie wezmą udziału               

w konkursie. 

 

10. 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 w lokalnych środkach masowego 

przekazu, 

 uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższego 

Regulaminu konkursu. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

  



 „Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt…”  

 

Karta zgłoszenia 

do Konkursu Fotograficznego 

„Portret Kobiety”  „Kobieta”, „Woman”, „Frau”, 

„Mujer”, „Femme”, „Жeнщuнa”… 

 
1. Imię i nazwisko ucznia: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Klasa ucznia: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa i adres szkoły: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Tytuł fotografii: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna): 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 


