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Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” 
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym  
pn. „Ze Wzgórza Tumskiego w Płocku ku Wiśle” 

realizowanym w ramach projektu „Z Tumskiego Wzgórza spoglądam na Wisłę, 
królową polskich rzek” 

REGULAMIN 

konkursu fotograficznego pn. „Ze Wzgórza Tumskiego w Płocku ku Wiśle” 
 
Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu Miasta Płocka – z podziałem na dwie 
kategorie wiekowe:  

 I grupa wiekowa: dzieci  i młodzież szkół podstawowych - 3 nagrody, 3  wyróżnienia. 

 II grupa wiekowa: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 3 nagrody, 3  
wyróżnienia. 

Łącznie -  6 laureatów i 6 wyróżnionych – w dwóch grupach wiekowych. 
Terminy:  

• Ogłoszenie: 01/11/2016 r  
• Termin nadsyłania prac: 12 grudnia 2016r 
• Rozstrzygniecie, ogłoszenie wyników:  15/12/ 2016 r. 
• ok. 10 stycznia 2017r – rozdanie nagród, prezentacja nagrodzonych prac. 

 
Proponowane nagrody: sprzęt turystyczno-sportowy.  
Dodatkowym wyróżnieniem będzie zamieszczenie najciekawszych prac w publikacji elektronicznej 
pn. „Spacer z widokiem na Wisłę” – wydanej przez Fundację Młodzi Razem. 
 
Cele konkursu: 
 ukazanie piękna, walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych Wisły, 
 promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Wisły oraz Wzgórza 
Tumskiego, 
 popularyzacja fotografowania jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej, 
 popularyzacja wiedzy o Wisły – przygotowanie wydawnictwa. 
 
Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na piękno i unikatowość zabytków dziedzictwa 
przyrodniczego, kulturowego, historycznego rzeki Wisły oraz Wzgórza Tumskiego.   
Ponadto promocja architektury zabytkowej miasta oraz ochrona przed zapomnieniem lub 
zaniedbaniem moralnym obiektów mających szczególną wartość historyczną, regionalną, 
kulturową. 
W konkursie oceniane będą wyłącznie prace fotograficzne spełniające następujące kryteria: 

•  prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie zgodne z tematem konkursu, 
•  odbitki kolorowe lub czarno-białe – format min. 15x21 cm. Do wykonanych prac 

konkursowych należy dołączyć ich zapis cyfrowy na CD lub DVD w  dobrej rozdzielczości - 
zdjęcie o min. rozdzielczości 1920x1440, 
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•  każda zrobiona fotografia musi mieć swój własny tytuł zgodny z jego treścią.  
 
Warunki uczestnictwa; 

 przesłanie karty zgłoszeniowej wg. załącznika nr 1 wraz z wymaganym oświadczeniem - 
załącznika nr 2, 

 zgłaszane do konkursu prace należy opisać indywidualnie dla każdej zgłoszonej fotografii, 
podając m.in tytuł zdjęcia, opis zdjęcia m.in. miejsce jego wykonania, historię z nim 
związaną (historia, legendy i podania) wg. załącznika nr 1, 

 wszystkie prace biorące udział w konkursie przekazywane są bez honorariów, 

 osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział  w 
Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w 
Konkursie, oświadczenie, o którym była mowa  wcześniej.  

 jeden uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 3 zdjęcia - każda praca 
rozpatrywana będzie oddzielnie, 

• nie można zgłaszać fotografii tylko w formie cyfrowej, nie można też przesyłać prac 
konkursowych mailem, 

• organizator pozostawia dowolność w interpretacji tematu konkursu, 
• fotografie należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Ze Wzgórza 

Tumskiego w Płocku ku Wiśle”, 
• koszty przesyłki pokrywa uczestnik, 
• organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac lub ich 

zaginięcie w transporcie pocztowym, 
• prace konkursowe należy przesyłać tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu, 

najlepiej w usztywnionej kopercie, 
• każda zrobiona fotografia, musi mieć swój własny tytuł zgodny z jego treścią,  
• rozpatrywane będą prace przedstawiające fotografie. 

 
Miejsce dostarczenia prac:  
Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” 
Płock 09-402, ul. 1 Maja 7 b 
tel. kontaktowy 24 2683774 
e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl  
 
Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www. mlodzirazem.pl 
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Załącznik nr 1  

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

udziału w konkursie fotograficznym 

pn. „Ze Wzgórza Tumskiego w Płocku ku Wiśle” 

 

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………..... 

Nazwa szkoły, numer klasy: ……………………………………………………... 

Opiekun/nauczyciel: …………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy – opiekun*/nauczyciel*: …………………………. 

 

Tytuł zdjecia : ……………………………………………………….….. 

Opis zdjęcia m.in. miejsce jego wykonania, historię z nim związaną (historia, legendy i podania) – 

można modyfikować pole 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

…………………..…………......... 

czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

*- podkreśl właściwe 
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Załącznik nr 2  

Oświadczenie 
 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

Fotograficznego – Fundację “Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Mlodzi Razem” z/s w Płocku w celach 

wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

Poprzez wysłanie zdjęć  na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie 

prawa do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z 

późn. zmianami)." 

 

 

Podpis autora pracy:      ……………………………….…….. 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna (dotyczy osób nieletnich) …………………………………… 

 
 


