
  

 

 

 

 

 
REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU 
POCZTÓWKA Z KRAJOBRAZEM - 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU TWOJEGO 
REGIONU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Zespół Szkół Innowacyjnych 
w Jarosławiu 

 



Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 

CELE I TEMATYKAKONKURSU 
 
 

 
 

CELE KONKURSU 
 

1. Promocja najciekawszych miejsc województwa podkarpackiego. 

2. Motywowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu. 

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

 
TEMATYKA KONKURSU 

 
Prace nadsyłane na konkurs powinny być tematycznie związane z ogrodem i jego specyficznymi 

elementami: kwiatami, bylinami, krzewami, drzewami owocowymi. Praca może zawierać detale 

architektoniczne, a także elementy małej architektury, np. rzeźba, fontanna, oczko wodne. 

 

 
 
 
 
 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem 

jego autora - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. 

4. Prace powinny być wykonane indywidualnie, muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi 

wcześniej w innych konkursach i nigdzie dotąd niepublikowanymi. 

5. Prace plastyczne mogą być wykonane techniką dowolną, preferowany format pracy to A4. 

Na odwrocie pracy powinna znaleźć się naklejona metryczka (załącznik nr 1). 

6. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej na papierze 

fotograficznym, zapisanej w formie cyfrowej, w jednakowym formacie 21 x 30 cm. Na odwrocie 

zdjęcia powinna znaleźć się naklejona metryczka (załącznik nr 1). 

7. Dopuszcza się możliwość cyfrowej obróbki zdjęć, nie można dokonywać fotomontażu. 

8. Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików JPEG lub 

PDF (nie dotyczy prac plastycznych). 

9. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie 1 lub 2 prace. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości  

technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy 

regulamin. 

11. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 

2. WARUNKI KONKURSU. ZASADY UCZESTNICZTWA 

1. CELE I TEMATYKA KONKURSU 
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12. Prace należy nadsyłać do siedziby Organizatora na adres: 

Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu,  
ul. 3 Maja 10, 

37-500 Jarosław  
z dopiskiem: KONKURS POCZTÓWKA Z KRAJOBRAZEM -  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

TWOJEGO REGIONU 

13. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2020 r. 

14. Prace  nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

15. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie (załącznik nr 2) na opublikowanie 

imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronach internetowych szkoły, oraz 

wysłanie ich do lokalnych mediów. Wyrażają również zgodę na nieodpłatne przekazanie praw 

autorskich. 

16. Jeżeli na zdjęciu znajduje się osoba/osoby, również powinno być załączone pisemne oświadczenie, 

że wyrażają one zgodę na publikację swojego wizerunku (załącznik nr 3). 

17. Bez wyżej wymienionych załączników prace ucznia nie będą brały udziału w konkursie. 

18. Uczestnicy konkursu przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

organizatorów z nadesłanych zdjęć. 

 
 
 

 

1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Organizator i specjalnie powołana w tym celu komisja oceniająca. 

2. Zadaniem komisji oceniającej  jest: 

a) kwalifikacja zgłoszonych prac do udziału w konkursie, 

b) ocena zgłoszonych prac, 

c) wybór prac przeznaczonych na wystawę, 

d) przyznanie nagród. 

3. Przy ocenie prac uwzględnia się: 

a) kryteria merytoryczne, 

b) wartość artystyczną, 

c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac. 

4. Termin oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród rzeczowych zostanie ogłoszony w dniu 

        03.04.2020 r. podczas uroczystej Gali. 

5. Wyniki konkursu i fotorelacja z tego dnia będą umieszczone na stronach internetowych 

Organizatora. 

6. Decyzje jury są ostateczne.  

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz 

wyróżnienia w dwóch kategoriach: prace plastyczne i fotograficzne. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie, a nauczyciele opiekunowie 

podziękowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAMIĘTAJ ! 

 
 

ZACHOWAJ PODSTAWOWE ZASADY KULTURY  

PODCZAS FOTOGRAFOWANIA. 

FOTOGRAFUJĄC LUDZI MUSISZ MIEĆ ICH ZGODĘ  

NA WYKONANIE ZDJĘCIA  

ORAZ NA PUBLIKACJĘ ICH WIZERUNKU. 
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4. NAGRODY 

Załączniki znajdują się na stronie 

internetowej Organizatora. 

Dodatkowych informacji na temat konkursu 

udziela sekretariat 

pod numerem telefonu 166216339. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Nagrodzone w konkursie prace zostaną 
wystawione w holu Starostwa 
Powiatowego w Jarosławiu,  

Galerii Handlowej Stara Ujeżdżalnia 
w Jarosławiu oraz na stronie 
internetowej Organizatora. 

WYSTAWA 
POKONKURSOWA 
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Załącznik nr1 
Proszę wypełnić pismem drukowanym !!!! 

 

TYTUŁ PRACY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAWISKO AUTORA………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

KLASA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

ADRES E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NAZWA SZKOŁY, ROK NAUKI……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

NAUCZYCIEL\ OPIEKUN…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TYTUŁ PRACY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAWISKO AUTORA………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

KLASA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

ADRES E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NAZWA SZKOŁY, ROK NAUKI……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

NAUCZYCIEL\ OPIEKUN…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TYTUŁ PRACY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAWISKO AUTORA………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

KLASA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

ADRES E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NAZWA SZKOŁY, ROK NAUKI……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
NAUCZYCIEL\ OPIEKUN…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TYTUŁ PRACY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAWISKO AUTORA………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

KLASA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

ADRES E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NAZWA SZKOŁY, ROK NAUKI……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

NAUCZYCIEL\ OPIEKUN…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TYTUŁ PRACY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAWISKO AUTORA………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

KLASA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

ADRES E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NAZWA SZKOŁY, ROK NAUKI……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

NAUCZYCIEL\ OPIEKUN…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka .................................................................................... 

               Imię i nazwisko . 

lat ............................. w  POWIATOWYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNYM  
POCZTÓWKA Z KRAJOBRAZEM - ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU TWOJEGO REGIONU 

w Jarosławiu.  Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z  Ustawą 

o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. 

 

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

Czytelny podpis rodzica/opiekuna . 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że jestem autorem dostarczonej pracy na konkurs. 

 

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

Podpis autora zdjęć . 

 
 
 
 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych prac  

w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu. 

Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy jednej z nagród w konkursie, wyrażam 

zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw do cyfrowej fotografii przesłanej   

w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631  z późn. zm.) na 

wszelkich polach eksploatacji, o których mowa  w art. 50 tej ustawy,  

w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w internecie oraz 

w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, 

elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publiczne 

odtwarzanie, w tym poprzez prezentowanie na wystawach w celu upowszechniania wiedzy  

o POWIATOWYM KONKURSIE POCZTÓWKA Z KRAJOBRAZEM - ARCHITEKTURA 

KRAJOBRAZU TWOJEGO REGIONU. 

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

Podpis autora zdjęć . 

 
 
 
 

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

Czytelny podpis rodzica/opiekuna . 



Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 

  

Załącznik nr 3 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
 

Udzielam .......................................................................................................................................... , autorowi pracy, nieodwołalnego 

i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem 

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego 

medium oraz w przypadku przyznania autorowi pracy jednej z nagród w konkursie, 

wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatora konkursu 

wyłącznie w celu zgodnym z regulaminem POWIATOWEGO KONKURSU 

POCZTÓWKA Z KRAJOBRAZEM - ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU TWOJEGO 

REGIONU. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i posiadam nieograniczone prawa do 

czynności prawnych oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją 

rozumiem i akceptuję. 

 
 
 

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

Czytelny podpis osoby sfotografowanej data . 

 

 

 

 


