
 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista” 
oraz 

Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego 
ogłaszają 

VII edycję Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego 

„Gdańsk, jakiego nie znacie” 
pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty 

    Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów, studentów i nauczycieli zajmujących się amatorsko 
fotografią.  
    Cel: prezentacja gdańskich zakątków niezauważanych bądź zapomnianych; dzielenie się wrażeniami, 
spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością ujęcia tematu, inwencją 
twórczą.  
                     Regulamin Konkursu Fotograficznego „Gdańsk, jakiego nie znacie”  
1.Organizatorem konkursu jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista” ul. Gdyńskich 
Kosynierów 8/11, 80- 866 Gdańsk oraz  Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” ul. Malczewskiego 51, 
 80-107 Gdańsk, tel. 58 303 30 30. 
 2. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w wersji elektronicznej.  

Prace należy nadsyłać w formacie JPG [rozmiar min. 2560 x 1920 pixeli, rozdzielczość min. 72 dpi.]. 
Każdy plik  musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora, tytułem (nie jest on konieczny)  
Można nadsyłać zestawy, przy czym jeden zestaw traktowany będzie jako jedna fotografia.  
3. Technika wykonania prac jest dowolna.  
4. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w ostatnich trzech latach  
 (nie starsze niż z 2013 r.), dotąd niebiorące udziału w żadnym konkursie.  
5. Zdjęcia należy opisać w następujący sposób:  

• imię, nazwisko, wiek autora  

• tytuł pracy  

• nazwa, adres placówki oświatowej, numer telefonu  
6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.  
7. Zdjęcia należy nadsyłać do 25.05.2016 r. na adres:  

alo@oswiatalingwista.eu  lub  gdanskjakiegonieznacie@wp.pl 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2.06.2016 r. Wyniki zostaną opublikowane po godz. 16:00 na stronie 
Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Lingwista”.  
Uroczysty finał konkursu odbędzie się  4.06. 2016 roku o godzinie 14.00 w siedzibie  
      Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Lingwista”, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/8 
9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.  

10. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach:  
www.gimnazjum-lingwista.eu oraz www.akademickieliceum.eu  

11. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:  

• szkoła podstawowa:  

• gimnazjum  

• szkoły ponadgimnazjalne, nauczyciele  
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 
poz.833 z póz. zm.)  
Wysłanie zdjęć do konkursu jest również równoznaczne z oświadczeniem, iż przesłane zdjęcia są 
własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej do zdjęć całość praw autorskich oraz, że zdjęcia nie 
naruszają praw osób trzecich. 


