
 

 

 

 

 

REGULAMIN XIV EDYCJI   

Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno – Literackiego 

Gdańsk, jakiego nie znacie 
pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz  

Nadbałtyckiego Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista”  
 

 

  ADRESAT  

 Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych województwa pomorskiego.  

 

ORGANIZATOR  

Akademickie Liceum Ogólnokształcące  Lingwista im. Hymnu Narodowego  

 

CEL  

- promowanie i prezentowanie twórczości fotograficznej poświęconej miastu; 

- pokazanie oblicza  Gdańska takiego, jakiego nie znajdzie się w przewodniku turystycznym lub na 

pocztówkach; 

- budowanie poczucia więzi i identyfikacji z miejscem urodzenia lub życia; 

-  dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością 

ujęcia tematu, inwencją twórczą; 

 promowanie uczniów uzdolnionych artystycznie i humanistycznie.  

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU  

 

Ustala się trzy etapy konkursu:  

I etap - szkolny,  

II etap – rejonowy – wyłonienie finalistów spośród przysłanych fotografii, 

III etap – wojewódzki - praca literacka, wyłonienie laureatów.  

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest wysłanie w wyznaczonym terminie prac  

(wraz z kartami zgłoszenia uczniów do konkursu) tych uczniów, którzy zostali wybrani przez Szkolną 

Komisję Konkursową do kolejnego etapu konkursu.  

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I - VIII szkół podstawowych z województwa 

pomorskiego. 

Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.  

 

Organizacja i przebieg eliminacji  

     Eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe. Szkoła (nauczyciele, 

dyrektor) informuje uczniów i nauczycieli o organizacji i terminie przeprowadzenia konkursu oraz 

warunkach udziału w eliminacjach.  

W celu wyłonienia uczniów kwalifikujących się do drugiego etapu szkoły powołują Szkolne  

Komisje Konkursowe.  

      Każdy uczeń, który chce wziąć udział w konkursie, jest zobowiązany do wypełnienia  



komputerowo „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” i przekazania jej Szkolnej Komisji  

Konkursowej (załącznik Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Gdańsk, jakiego nie znacie ).  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego na karcie jest jednocześnie zgodą na uczestnictwo dziecka w konkursie i 

na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu oraz na publikację wyników konkursowych w 

Internecie.  

 

 

    1. Uczniowie przekazują fotografie w wersji elektronicznej Szkolnym Komisjom Konkursowym. Te  

powinny położyć nacisk na kreatywność i pomysłowość w interpretacji hasła konkursu. 

Prace należy nadsyłać w formacie JPG [rozmiar min. 2560 x 1920 pixeli, rozdzielczość min. 72 dpi.]. 

Można nadsyłać zestawy, przy czym jeden zestaw traktowany będzie jako jedna fotografia.  

Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem ucznia, klasą, do której uczęszcza oraz danymi 

szkoły [np. Jan Kowalski, klasa III SP 3, Trąbki Małe, tytuł pracy ( nie jest konieczny)].  

2. Spośród otrzymanych prac Szkolna Komisja Konkursowa wyłania najlepsze - maksymalnie pięć prac dla 

grupy wiekowej I-III, pięć prac dla grupy wiekowej V-VI oraz pięć prac dla grupy wiekowej VII - VIII 

Przewodniczący SKK przesyła w nieprzekraczalnym terminie wybrane prace do  Organizatora  

3. Do prac muszą być dołączone wypełnione i podpisane „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”.  

4. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w ostatnich trzech latach  (nie starsze niż z 

2020r.), dotąd niebiorące udziału w żadnym konkursie.  

5. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.  

6. Zdjęcia należy nadsyłać do 31.03.2023 r. na adres:  gdanskjakiegonieznacie@wp.pl 

8. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:  

 klasy I-III,  

 klasy IV-VI, 

 klasy VII – VIII. 

 

9. Rozstrzygnięcie II etapu konkursu nastąpi 14.04.2023 r. Wyniki zostaną opublikowane po godz. 17:00 na 

stronie  Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Lingwista im. Hymnu Narodowego.  

10. Zakwalifikowani do finału uczniowie napiszą pracę, w której w ciekawy sposób uzasadniają wybór 

zdjęć i opiszą okoliczności ich powstania. Objętość pracy nie powinna przekroczyć 250 słów. Należy ją 

przesłać na adres: gdanskjakiegonieznacie@wp.pl  do dnia 11. 04. 2023 roku. 

Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

11. Lista laureatów pojawi się na stronie organizatora 21. 04. 2023 roku. 

Z laureatami Organizator konkursu skontaktuje się również telefonicznie. Dla laureatów (I-V miejsce) 

przewidziane są w konkursie dyplomy i nagrody rzeczowe 

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 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000). 
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