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Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży 
„Bez samorządności by nie było…” 

  

I.    Cel konkursu       

Celem konkursu „Bez samorządności by nie było…”” jest: 

- przedstawienie działań powstałych dzięki inicjatywom podejmowanym na rzecz środowiska 
lokalnego i zaprezentowanie ich w formie fotografii cyfrowej. 

Konkurs realizowany jest w ramach obchodów 20 - lecia samorządności  

Zadaniem konkursu jest promocja inicjatyw podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego przy 

współpracy młodzieży i lokalnej społeczności (rodziców, dziadków, mieszkańców…) 

 

II.   Organizacja konkursu   

1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. 

2. Merytoryczną obsługę konkursu sprawuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.  

   

III.  Warunki uczestnictwa w konkursie   

1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie w wieku od 15 lat, zamieszkali i uczęszczający do 
szkoły na terenie Województwa Opolskiego reprezentowani przez rodzica lub opiekuna 

prawnego.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej w  nieprzekraczalnym 

terminie do 15 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Regionalnego Centrum 
Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole) w oparciu o załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu wraz materiałem dokumentującym. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się 

przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Regionalnego Centrum 

Rozwoju Edukacji w Opolu lub przysłanie ich na adres:   

  

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu 

 ul. Głogowska 27 

 45-315 Opole  

  

3. Do konkursu uczeń zgłasza jedno zdjęcie wykonane cyfrowo w technice czarno-białej lub 

kolorowej wywołane lub wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 200 x 300 mm 
lub 210 x 297 mm (A4) oraz przesłane w wersji JPG (w rozmiarze minimum 2500 x 3500 pikseli na 

adres rzpwe.opolskie.pl/konkurs-samorzadnosc/ 

4. Zdjęcie na odwrocie powinno zawierać umieszczony w sposób trwały opis zawierający 
następujące informacje: 

• tytuł pracy,  

• miejsce i datę wykonania zdjęcia,  

• krótki opis, co przedstawia fotografia,  

• imię i nazwisko jego autora, adres zamieszkania,  

• klasę, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń.   

5. Zdjęcie wydrukowane nie może być oprawione ani podklejone.  

6. Niedopuszczalna jest ingerencja cyfrowa w zdjęcie (w szczególności fotomontaż), za wyjątkiem 
obróbki globalnej całego kadru dotyczącej zmiany zdjęcia na czarno-białe, wyostrzania itp.  

http://www.rcre.opolskie.pl/
mailto:kontakt@rcre.opolskie.pl
http://rzpwe.opolskie.pl/konkurs-samorzadnosc/
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7. Zgłoszone do konkursu zdjęcie powinno przedstawiać działanie lub jego efekt, które powstały 

dzięki inicjatywom podejmowanym na rzecz środowiska lokalnego przy współpracy młodzieży 

i  lokalnej społeczności (rodziców, dziadków, mieszkańców…). 

 

  

IV. Kryteria oceny i punktacja  

Lp.  Kryteria oceny   Punktacja  

1  
Jakość i estetyka zdjęć oraz materiału opisowego  0 – 5  

2  Poprawność merytoryczna (zgodność z tematem). Estetyka (kompozycja, ostrość, 

punkty odniesienia). Ujęcie tematu i oryginalność (ciekawe, nietypowe 

uchwycenie tematu). Techniczna jakość zdjęcia 

0 – 10  

 
Razem  0 – 15  

  

V. Ocena zgłoszeń  

1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja powołana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 

2. Oceny dokonuje się w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny podanej w pkt. IV 
niniejszego regulaminu. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji.  

3. W skład komisji powołane są osoby, których członkowie rodzin nie zgłosiły prac konkursowych do 

niniejszego konkursu.  

  

VI. Harmonogram konkursu  

Lp.  
Działanie  Wykonawca  

Termin wykonania   

w 2018 r.   

1  
Ogłoszenie konkursu  

Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji  
do 20 kwietnia 

2  Zgłoszenie udziału wraz z przesłaniem 

materiału dokumentującego do 

sekretariatu RCRE i na stronę 

rzpwe.opolskie.pl/konkurs-

samorzadnosc/ 

Rodzic/opiekun prawny ucznia  do 15 czerwca  

3  
Powołanie komisji konkursowej  

Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji 
do 22 czerwca  

4  Rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie 

wyników konkursu)  
Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji 
do 3 września  

5 Wręczenie nagród Marszałek 

Województwa Opolskiego / 

Dyrektor Regionalnego 

Zespołu Placówek Wsparcia 

Edukacji 

14 września 

  

http://rzpwe.opolskie.pl/konkurs-samorzadnosc/
http://rzpwe.opolskie.pl/konkurs-samorzadnosc/
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VII. Nagrody  

1. Nagrody w konkursie maja charakter rzeczowy.    

  

Laureat   
Nagrody   

I miejsce  Nagroda o wartości 2000 zł 

II miejsce  Nagroda o wartości  1500 zł 

III miejsce  Nagroda o wartości  1000 zł 

Wyróżnienia  Nagroda o wartości  3 x 500 zł 

  

2. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 6000 zł.  

3. Komisja rekomenduje przyznanie nagród:   

a) Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może 

zarekomendować nie przyznanie nagrody danego stopnia.   

b) Komisja rekomenduje przyznanie wyróżnień. Punkty uzyskane w ocenie są kryterium       

pomocniczym. Wyróżnienia mają charakter rzeczowy.  
 

       

VIII. Prawa Uczestników i Organizatorów  

  

1. Rodzic bądź opiekun prawny uczestnika konkursu oświadcza, że posiada prawa autorskie do pracy 

konkursowej.   

2. Prawa autorskie prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie przechodzą nieodpłatnie na 

własność RZPWE w Opolu 

3. Organizator, na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych uczestników konkursu, których 

prace nie zostały nagrodzone i wyróżnione, zwraca złożone przez nich prace konkursowe do 

31.08.2017 r. (Odbiór osobisty w siedzibie RCRE w Opolu, ul. Głogowska 27) 

4. Organizator konkursu jest obowiązany przechowywać dokumentację konkursu przez okres 3 
miesięcy od dnia ustalenia wyników konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.  

5. Od  postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

6. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie, 

przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego  

„Bez samorządności by nie było…” 

  

Imię i nazwisko ucznia      

  

Wiek    

  

Adres zamieszkania    

  

Nazwa i adres szkoły ucznia    

  

Klasa     

  

Imię i nazwisko rodzica 

/opiekuna prawnego *  

  

Telefon komórkowy rodzica 

/opiekuna prawnego *  

  

  

Adres e-mail rodzica 

/opiekuna prawnego*  

  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu 
fotograficznego „Bez samorządności by nie było…”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, (Dz. U z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).  

  

Oświadczam, że autorem pracy zgłoszonej do konkursu  fotograficznego „Bez samorządności by nie 

było…”, jest ………………………………………………………………………. i jako rodzic/opiekun prawny* 

w  przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia, wyrażam zgodę na przekazanie tych prac 

w  formie darowizny dla RZPWE w Opolu. Jednocześnie przenoszę majątkowe prawa autorskie 

przynależne tym pracom na rzecz RZPWE w Opolu nieodpłatnie i na czas nieokreślony, w tym m.in. 

prawo do wykorzystania i reprodukowania ich w celach informacyjnych, promocyjnych 

i  wydawniczych.  

  

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

Miejscowość, data                                                                                                 Imię i nazwisko   

 (rodzica/ opiekuna prawnego*) 

* niepotrzebne skreślić   

 


