
Konkurs

„Wąbrzeźno – przyjazne wody”

I Organizator :

• Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego

"Inicjatywa" ul. Kukułcza 12 87-200 Wąbrzeźno;

• Gimnazjum nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie, ul. 

Wolności 11 87-200 Wąbrzeźno.

II Patronat nad konkursem obejmują:

• Urząd Miasta Wąbrzeźno;

• Gazeta CWA – Portal Wąbrzeźna;

• Wąbrzeski Dom Kultury.

III Cel Konkursów:

• Promocja miasta Wąbrzeźno poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych 

krajobrazowo i turystycznie miejsc prezentujących walory okolicznych jezior.

•  Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania 

wolnego czasu;

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji 

rzeczywistości;

• Zaangażowanie społeczności lokalnej do promowania Wąbrzeźna.

III Konkursy:

• • • • Konkurs fotograficzny „Wąbrzeźno - przyjazne wody”

•   Uczestnicy – konkurs skierowany jest do wszystkich 

fotografujących.

• Warunki uczestnictwa – każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 

3 fotografii, minimalny format 20x30 cm i większe, uczestnicy mogą 

zgłaszać do konkursu wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do 

których posiadają wszelkie prawa autorskie. Fotografie powinny być 

zatytułowane.
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• Do zdjęć należy dołączyć oświadczenie  o posiadaniu pełnych praw 

autorskich do zdjęć oraz płytę CD lub DVD z cyfrowym zapisem 

nadesłanych prac (JPG lub TIFF) w pełnej rozdzielczości.

       4. Konkurs fotograficzno – plastyczny „Wąbrzeźno – przyjazne wody”

• Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (I kategoria wiekowa) 

oraz uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (II kategoria wiekowa).  

• Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie kolażu plastycznego, na który 

składać się będzie co najmniej jedno zdjęcie oraz rysunek uzupełniający, poszerzający  

perspektywę fotografii.  Praca powinna być zatytułowana.

• Format pracy – co najmniej A3. Praca powinna zostać wykonana na kartce bloku 

technicznego.

• Technika pracy – kolaż plastyczny.

• Materiały – dowolne.

• Uczniowie niepełnoletni są zobowiązani dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź 

prawnych opiekunów na udział w konkursie.

IV  Informacje dodatkowe:

• Prace należy opatrzeć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą:

 imię i nazwisko autora, wiek i adres domowy, nazwę placówki do której uczęszcza 

osoba biorąca udział w konkursie oraz numer telefonu.

• Dodatkowo należy dołączyć do pracy niepełnoletniego uczestnika konkursu zgodę 

rodziców lub opiekunów prawnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

• Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

• • • • Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do Gimnazjum nr 1 im. Ks. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Wolności 11 87-200 Wąbrzeźno do 

29.07.2016r.

V. Nagrody:

Jury powołane przez Organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę 

pokonkursową oraz przyzna I, II, II nagrodę w każdej kategorii. Jury zastrzega sobie 
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prawo do nie wyłonienia zwycięzców oraz przyznania miejsc ex aequo.

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom nastąpi 07.0.8.2016 r. na Placu 

Jana Pawła II w Wąbrzeźnie.

VI. Prawa organizatorów:

• Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora;

• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i 

informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w mat. 

reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie;

• W przypadku dużej ilości prac organizator zastrzega sobie możliwość dokonania 

wyboru prac przeznaczonych na wystawę pokonkursową;

• W przypadku małej liczby zgłoszonych prac organizator zastrzega sobie możliwość 

do odwołania konkursu;

• Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

…………………………………………….

                                                                               miejscowość, data

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna 

…………………………………………. w konkursie organizowanym przez  

Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego "Inicjatywa" 

oraz Gimnazjum nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie.

……………………………………………..

                       (czytelny podpis rodzica 

lub opiekuna)
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• • • •        D A N E    O S O B O W E 

O Ś W I A D C Z E N I E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

do  konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania 

Społeczeństwa Obywatelskiego

"Inicjatywa"  oraz Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie na potrzeby konkursu oraz w 

celach marketingowych Organizatora,  zgodnie z „Ustawą o ochronie danych 

osobowych”,  z dnia 29.08.1997 r.     (Dz. U. z 2002 r.,  nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

……………………………………………………….

podpis osoby składającej oświadczenie

……………………………………………………….

            miejsce i data złożenia oświadczenia

4


