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VV  PPOOWWIIAATTOOWWYY  

KKOONNKKUURRSS  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCZZNNYY  

PPTT..::  „„MMIIEEJJSSCCAA  PPAAMMIIĘĘCCII,,  WWAALLKKII  II  MMĘĘCCZZEEŃŃSSTTWWAA  NNAARROODDUU  

PPOOLLSSKKIIEEGGOO  ––  BBOOHHAATTEERROOWWIIEE  NNAASSZZEEJJ  ZZIIEEMMII””  
  

IInntteennccjjąą  oorrggaanniizzaattoorróóww  VV  eeddyyccjjii  KKoonnkkuurrssuu  jjeesstt  ooddkkrryywwaanniiee                           
ii  ddookkuummeennttoowwaanniiee  mmiieejjsscc  mmaałłoo  zznnaannyycchh,,  zznnaajjdduujjąąccyycchh  ssiięę  zz  ddaallaa  oodd  ggłłóówwnnyycchh  
sszzllaakkóóww..  MMiieejjsscc  ww  kkttóórryycchh  hhiissttoorriiaa  nnaasszzeeggoo  nnaarroodduu  ppiissaannaa  bbyyłłaa  mmęęcczzeeńńsskkąą  
kkrrwwiiąą  bboohhaatteerróóww..    

LLiicczzyymmyy  nnaa  ttoo,,  żżee  ww  sswwooiicchh  ppoosszzuukkiiwwaanniiaacchh  tteemmaattóóww  ddoo  kkoonnkkuurrssuu  
ooddkkrryyjjeecciiee  ii  uuddookkuummeennttuujjeecciiee  ttee  mmiieejjssccaa..  

  
1. ORGANIZATOR  
 

• Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława 
Broniewskiego w Łomży, z siedzibą przy ulicy Piękna 2, 18 - 400 Łomża, 
tel./fax  86 216-40-08, email: sekretariat@sp2.lomza.pl (dalej zwanym: 
„Organizatorem”).  

• Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem 
(dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa.  

• Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie 
internetowej www.sp2.lomza.pl 

„„NNaarróódd  bbeezz  ppaammiięęccii  
nniiee  mmaa  pprraawwaa  ddoo  pprrzzyysszzłłoośśccii  
aannii  ddoo  bbyyttuu  tteerraaźźnniieejjsszzeeggoo""  

JJóózzeeff  PPiiłłssuuddsskkii
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2. CEL KONKURSU  
 

Celem Konkursu jest: 
• uczczenie jubileuszu 100-lecia  odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 

600-lecia nadania praw miejskich Łomży; 
• propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, sztuki fotografowania, 

jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z 
najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej;  

• znajdowanie i podkreślanie charakteru miejsc pamięci, walki i męczeństwa 
narodu polskiego;  

• upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej; 
• kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz kultywowanie 

wartości i ideałów; 
• wzbogacenie wiedzy historycznej; 
• rozwijanie pasji badawczej młodego pokolenia. 
 
3. UCZESTNICY 
 

• Konkurs skierowany jest do młodzieży szkolnej powiatu łomżyńskiego 
(uczniów szkół podstawowych i gimnazjów); 

• odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 
- KATEGORIA I - klasy I – III – szkoła podstawowa, 
- KATEGORIA II - klasy IV – VII – szkoła podstawowa, 
- KATEGORIA III - klasy II – III – gimnazjum. 

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 

• jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie od 1 do 10 prac, w 
formacie 15x21 cm, wykonanych w dowolnej technice; 

• do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę: wzór w załączeniu 
(metryczkę naklejamy na odwrocie zdjęcia, w jej górnym lewym rogu); 

• prace należy również złożyć/przesłać w formie cyfrowej na płycie CD lub DVD 
(płyta musi być jednoznacznie opisana np. nazwa szkoły lub dane autora 
prac); 

• wymagania techniczne prac w formie cyfrowej:  
� fotografie zapisane w formacie JPG, 
� wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i 

pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna 
składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru 
fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: 
Kowalski_J_01, Kowalski_J_02. Numer musi być zgodny z podanym 
w metryczce; 

• fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) 
oraz wadliwe technicznie będą dyskwalifikowane; 

• zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 
autorskich do nich na rzecz organizatora oraz zgodę na bezpłatne 
wykorzystanie prac w materiałach promujących Konkurs oraz materiałach 
służących popularyzacji wiedzy (z zaznaczeniem nazwiska autora); 

• dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu 
przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych w tym celu przez organizatora. Powyższa zgoda obejmuje 
również zgodę na ewentualną publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku 
laureatów na stronach WWW lub w prasie. 
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5. TERMINARZ 
 

• Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie 
internetowej organizatora oraz w mediach; 

• prace Konkursowe i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy 
składać osobiście w siedzibie organizatora lub przesłać do dnia 16.04.2018r. 

ADRES: 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży  

ul. Piękna 2; 18 - 400 Łomża 
 

Z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY” 
 

• prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie 
(organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w 
transporcie oraz za ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez 
pocztę); 

• wyniki konkursu ukażą się na stronie internetowej organizatora oraz w 
mediach; 

• nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania w terminie 
wyznaczonym przez organizatora, o którym wszyscy nagrodzeni zostaną 
osobiście powiadomieni. 

• Prace o niskiej jakości, niezgodne z wymaganiami technicznymi nie będą 
poddane ocenie jury. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

• organizator Konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz 
dyplomami; 

• złożenie lub nadesłanie prac jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego 
regulaminu; 

• uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu 
Konkursu; 

• organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego 
regulaminu, wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne; 

• w przypadkach nie przewidzianych w regulaminie rozstrzyga organizator.  
 

 
Organizatorzy:  

Jacek Sokołowski 
 Bożena Danowska  

Jadwiga Sosnowska 
  

 
 
ZAŁĄCZNIK – METRYCZKA 
UWAGA!!!  

• metryczkę prosimy wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub 
komputerowo; 

• metryczkę naklejamy (po wypełnieniu) na odwrocie zdjęcia, w jej 
górnym lewym rogu; 

• prosimy o bardzo dokładne (szczegółowe) wypełnienie rubryki - Miejsce 
wykonania zdjęcia/nazwa obiektu 
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V POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
PT.: „MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO 

 – BOHATEROWIE NASZEJ ZIEMI” 
 

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

Kategoria: ............................ 

Miejsce wykonania zdjęcia/nazwa obiektu:  

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

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

Nazwa i adres placówki:  

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

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

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

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

Tel.…........................ 

e-mail ................................................................................ 

Imię i nazwisko opiekuna: ............................................ 

Ilość zgłoszonych prac: …..../......... 

V POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
PT.: „MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO 

 – BOHATEROWIE NASZEJ ZIEMI” 
 

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

Kategoria: ............................ 

Miejsce wykonania zdjęcia/nazwa obiektu:  

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

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

Nazwa i adres placówki:  

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

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

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

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

Tel.…........................ 

e-mail ................................................................................ 

Imię i nazwisko opiekuna: ............................................ 

Ilość zgłoszonych prac: …..../......... 


