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Konkurs Fotograficzny 

„Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w moim obiektywie” 

 

 

Regulamin 

 

§ 1. 

Postanowienia wstępne 

 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Wielkopolski Kurator Oświaty, 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. 

2. Koordynatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu,  

wiz. Jolanta Stasiak-Dróżdż, tel. 600 855 890, j.stasiak@ko.poznan.pl 

 

§ 2. 

Temat konkursu 

„Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w moim obiektywie” 

 

§ 3. 

Cele konkursu 

1. Kształtowanie tożsamości narodowej i postawy patriotycznej. 

2. Zapoznanie z lokalną historią związaną z Powstaniem Wielkopolskim. 

3. Poznanie obiektów związanych z Powstaniem Wielkopolskim w miejscu zamieszkania 

i okolicy. 

4. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.  

5. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności wykorzystania fotografii jako 

artystycznej formy przekazu. 

6. Rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych. 
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§ 4. 

Adresaci konkursu i kategorie 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół województwa wielkopolskiego. Konkurs 

będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:  

I kategoria - uczniowie z klas IV – VIII szkół podstawowych, 

II kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

§ 5. 

Sposób organizacji, przedmiot oceny  

1. Konkurs składa się z dwóch stopni. Pierwszy stopień odbywa się w szkole uczestnika. 

Drugi stopień odbywa się w miejscu wyznaczonym przez koordynatora konkursu. 

2. Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję konkursową, która kontroluje prawidłowość 

przebiegu konkursu i dokonuje wyboru maksymalnie pięciu prac. Jeden uczestnik może 

zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

3. Uczestnik konkursu wykonuje pracę konkursową składającą się z dwóch części: 

a) część fotograficzna: uczestnik ma za zadanie wykonać zdjęcie miejsca związanego  

z Powstaniem Wielkopolskim. Zdjęcie w formacie JPEG, minimalna rozdzielczość 

1795 x 1205 pikseli, proporcje 3:2. Nazwa pliku to imię i nazwisko autora 

(imię_nazwisko), 

b) część opisowa: plik tekstowy z krótkim opisem miejsca, rysem historycznym oraz 

szczegółową lokalizacją miejsca (rejon, gmina, nazwa miasta, wsi i/lub ulicy, 

charakterystyczny punkt odniesienia celem identyfikacji). W przypadku 

wykorzystania  

w pracy fragmentów materiałów źródłowych należy wskazać pełną bibliografię. 

Liczba znaków ze spacjami nie powinna przekroczyć 1000, czcionka Times New 

Roman o wielkości 12 z odstępem między wierszami o wartości 1,5 cm z marginesami  

o szerokości 2,5 cm. Nazwa pliku to imię i nazwisko autora (imię_nazwisko), format 

PDF.  

4. Przygotowaną pracę uczestnik przesyła w wyznaczonym terminie elektronicznie na adres 

e-mailowy wskazany przez szkolną komisję konkursową. Kartę zgłoszenia uczestnictwa 

w Konkursie Fotograficznym „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w moim obiektywie” 

oraz oświadczenia (załączniki 2 i 3) przekazuje szkolnej komisji konkursowej. 

5. Szkolna komisja konkursowa przesyła wybrane prace wraz ze skanami „kart zgłoszenia 

uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w 

moim obiektywie”” oraz skanami oświadczeń (załącznikami 2 i 3) do 8 grudnia 2021 r. 

(poniedziałek) w formie elektronicznej na adres koordynatora:  wkokal@ko.poznan.pl. 

Oryginały „kart zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym „Powstanie 

Wielkopolskie 1918-1919 w moim obiektywie”” oraz oświadczeń (załączników 2 i 3) 

szkolna komisja konkursowa jest zobowiązana przesłać na adres koordynatora: 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz 

do 15 grudnia 2021 r. 

6. Na drugim stopniu komisja konkursowa Konkursu Fotograficznego „Powstanie 

Wielkopolskie 1918-1919 w moim obiektywie” spośród przesłanych prac wybiera 

laureatów wojewódzkich w obu kategoriach. 

7. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwrócone.  

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wyboru prac do ekspozycji oraz 

wykorzystania w celach edukacyjnych promocji Powstania Wielkopolskiego. 

9. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wcześniej niepublikowane. 
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§ 6. 

Warunki uczestnictwa i forma zgłoszenia oraz terminy związane z organizacją 

konkursu  

 

1. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

konkursu oraz z zapoznaniem się z obowiązkiem informacyjnym RODO.  

2. Warunki niezbędne i dopełniające udział w konkursie:  

 przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym 

„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w moim obiektywie” (załącznik 1), 

 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów  

o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym RODO w zakresie 

przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2), 

 oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów  

o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (załącznik 2),  

 dobrowolne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich 

uczniów o wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych  

i rozpowszechnianie wizerunku ucznia (załącznik nr 3).  

3. Prace konkursowe wraz z „kartami zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym 

„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w moim obiektywie” oraz oświadczeniami 

(załącznikami 2 i 3) uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do drugiego stopnia 

konkursu, przechowuje dyrektor szkoły uczestnika do końca roku szkolnego. 

4. Ogłoszenie konkursu nastąpi w dniu 4 listopada 2021 r.  

5. Stopień szkolny trwa od 4 do 30 listopada 2021 r. Prace zakwalifikowane do drugiego 

stopnia należy przesłać do 8 grudnia 2021 r. 

 

§ 7. 

Kryteria oceny pracy 

Przy ocenie prac brane są pod uwagę następujące kryteria:  

 zgodność pracy z tematem konkursu, 

 rzetelność opisu historycznego, 

 wyraz artystyczny, 

 oryginalne ujęcie tematu, 

 wymagania opisane w § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu. 

 

§ 8. 

Komisja konkursowa 

1. Komisja konkursowa składa się z sześciu osób. 

2. W skład komisji oceniającej prace konkursowe na drugim stopniu wchodzą 

przedstawiciele organizatorów oraz fotograf i grafik komputerowy. 

 

§ 9. 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Wyniki zostaną ogłoszone do 16 lutego 2022 r. na stronach internetowych organizatorów. 

2. W konkursie przewidziane są nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej 

kategorii.  
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3. Informacja o terminie i miejscu odbioru nagród zostanie przekazana laureatom. 

    

§ 10.  

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian terminów konkursowych oraz  

w uzasadnionych przypadkach odwołania konkursu.  

2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  

3. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu poniesionych przez nich kosztów 

związanych z przygotowaniem pracy konkursowej. 

 

§ 11.  

Tryb odwoławczy 

1. Odwołania dotyczące przebiegu konkursu mogą składać rodzice/prawni opiekunowie/ 

pełnoletni uczniowie do Koordynatora Konkursu w ciągu 3 dni roboczych od daty 

ogłoszenia wyników. 

2. Komisja konkursowa rozpatruje odwołania nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych od 

daty wpłynięcia odwołania. 

3. Odwołania wniesione z naruszeniem ust. 1 lub wniesione przez osoby nieuprawnione, po 

terminie, anonimy, uwagi i zastrzeżenia dotyczące innych kwestii niż merytoryczne 

pozostawia się bez rozpatrzenia.  

 

 

Załączniki  

1. Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym „Powstanie Wielkopolskie 

1918-1919 w moim obiektywie”. 

2. Oświadczenia uczestnika (rodzica/opiekuna prawnego) o zapoznaniu się z Obowiązkiem 

informacyjnym RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych - Konkurs 

Fotograficzny „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w moim obiektywie”. 

3. Zgody na upublicznienie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie 

Fotograficznym „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w moim obiektywie” oraz zgody 

na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i/lub filmie z oficjalnej 

uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu Fotograficznego „Powstanie 

Wielkopolskie 1918-1919 w moim obiektywie”.  

 


