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Zostań autorem zdjęć do podręcznika: 

„GEOGRAFIA” 

Podręcznik do Geografii Polski dla uczniów PKSSwS 
 

 

Regulamin konkursu  

 

I. Organizator konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej  

w Stavanger. 

2. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia pani Joanna 

Słysz-Kałuża. 

 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. wyłonienie najlepszych zdjęć, które zostaną wykorzystane jako ilustracje w podręczniku do 

geografii Polski; 

2. wyłonienie zdjęcia (max. 3 zdjęć) na okładkę podręcznika, 

3. kształtowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych aktywnej postawy obserwatora 

przyrody, 

4. pobudzanie aktywności twórczej wśród dzieci i ich rodziców; 

5. popularyzacja szkoły w środowisku lokalnym. 

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i rodzice uczniów oraz nauczyciele Polskiej 

Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger  

3. Na zdjęciach nie mogą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. data, godzina). 

4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. 

5. Każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać opis: miejsce zrobienia zdjęcia, autora. 

6. Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG. Minimalne wymagane wymiary to: dłuższy bok zdjęcia 

3000 pixeli, rozdzielczość 300 dpi. 
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7. Dozwolona jest jedynie obróbka ogólna, globalna zdjęć (czyli kolor, kontrast itp.) 

8. Tematem zdjęć może być przyroda ożywiona i nieożywiona oraz związana z 

antropogeografią (działalnością człowieka) mieszcząca się w poniższych działach: 

- Morze Bałtyckie, wybrzeże, rzeki i jeziora w Polsce, np. zdjęcie plaży piaszczystej, klifów 

itd., 

- Transport w Polsce, np. zdjęcie z lotniska, autostrady, metra itd., 

- Zabytki i atrakcje turystyczne w Polsce, 

- Ochrona przyrody w Polsce i przyroda w Polsce - zdjęcie np. Żubrów z Parku Narodowego 

lub innych chronionych zabytków przyrody: dęby itd., 

- Gospodarka czyli przemysł, usługi i rolnictwo w Polsce, np. zdjecie Huty, gospodarstwa itd. 

- Religie w Polsce, np. Zdjęcie Kościoła, Synagogi itd.. 

9. Uczestnik jest zobowiązany zgłosić do konkursu zdjęcia samodzielnie wykonane i nigdzie wcześniej 

niepublikowany. 

10. Prace konkursowe powinny spełniać ogólnie przyjęte zasady etyki społecznej. Nie mogą 

zawierać przekazów wulgarnych, nienawiści, ksenofobii, rasizmu itd. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej. 

12. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 

Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger 

13. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

 

III. Miejsce i termin składania prac konkursowych  

1. Prace Konkursowe należy przesyłać na podany adres mailowy:  szkola.sobotnia@gmail.com z 

dopiskiem ZDJĘCIA PODRĘCZNIK. 

2. Wraz z pracą należy dostarczyć Oświadczenie (załącznik do niniejszego Regulaminu) – podpisane 

przez autora, w przypadku osób małoletnich opiekuna prawnego dziecka. 

3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą 

podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

4. Organizator zapewnia sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć 

oraz do wykorzystania w podręczniku „GEOGRAFIA – Podręcznik do Geografii Polski dla 

uczniów PKSSwS” 

  

mailto:szkola.sobotnia@gmail.com
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IV. Kryteria oceny prac konkursowych  

Projekty oceniane będą według następujących kryteriów:  

1. oryginalność,  

2. zgodnośc z tematem przewodnim konkursu, 

3. walory artystyczne i techniczne zdjęcia 

 

V. Ocena prac konkursowych 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową w składzie: 

1. Joanna Słysz-Kałuża – przewodnicząscy Stowarzyszenia PKSSwS 

2. Michał Mazurek –  nauczyciel geografii i autor podręcznika 

3. Tomasz Fiertek – fotograf 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu   

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzkie prace - do dnia 30 

września 2018r. 

2. Dla zwycięzcy/zwycięzców konkursu, których zdjęcia ukażą się na okładce podręcznika 

przewidziana jest nagroda. Autorzy pozostałych wyróżnionych prac będą umieszczeni z imienia i 

nazwiska w bibliografii podręcznika, a ich prace umieszczone jako ilustracje w podręczniku. 

3. Najciekawsze, zgłoszone prace spełniające wymogi konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie 

„Oto Polska Właśnie” z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. 


