Oliwa to nie tylko zabytkowa dzielnica Gdańska, to przede wszystkim
nasz dom i ludzie, dzięki którym jesteśmy szczęśliwi. Uważnie rozejrzyj się
wokół i na nowo odkryj otaczający cię świat. Utrwal na zdjęciu
niepowtarzalne chwile, miejsce nauki czy zabawy, a może uroczy zakątek,
gdzie w samotności lubisz delektować się pięknem. Zatrzymaj się, dzięki
fotografii ocalisz od zapomnienia wszystko, co jest tego warte.

Do Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
województwa pomorskiego

W sprawie: XVIII edycji konkursu fotograficznego „Oliwa”
o zasięgu wojewódzkim

Piękno starej Oliwy i tonące w zieleni Przymorze, Żabianka,
Jelitkowo, są tematem konkursu fotograficznego organizowanego przez
książki Franciszka Mamuszki Oliwa. Okruchy dziejów, zabytki.
Najlepsze prace młodych fotografów, chcielibyśmy nagrodzić
na uroczystym wernisażu w lutym - marcu 2019 roku.
Serdecznie zapraszamy uczniów z pomorskich szkół do udziału w tym konkursie.
Czekamy na zdjęcia do 30 listopada 2018 roku.

Zapraszamy

www.szkola-sportowa.pl

naszą szkołę. Granice Oliwy uznajemy tak jak dawniej Cystersi według
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SZKOŁA P ODST AWOWA NR 35 Z ODDZIAŁAMI SP ORTO WYMI
IM. JANA PARANDOWSKIEGO

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OLIWA” –
XVIII EDYCJI O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami
Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku zwana dalej „Organizatorem”
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas IV-VIII) i
gimnazjów z województwa pomorskiego zwani dalej „Uczestnikiem”
3. Każdy z uczestników może nadesłać do 5 samodzielnie wykonanych fotografii
(wywołanych na papierze fotograficznym) czarno-białych lub barwnych i 2 cykle
złożone z maksymalnie 5 zdjęć każdy, cykle i zdjęcia pojedyncze powinny być
opisane na karcie zgłoszenia.
1. Tematyka zdjęć musi być związana z Oliwą, Przymorzem, Żabianką, Jelitkowem i
powinna przedstawiać własne spojrzenie uczestnika na te okolice, np. na
architekturę, przyrodę, krajobraz, miejsca znane i nieznane, mieszkańców naszej
dzielnicy, ich życie codzienne, pasje zajęcia. Na zdjęciach mogą znaleźć się codzienne
sytuacje i niezwykłe wydarzenia z życia naszej okolicy, znane wszystkim widoki i
pomijane zwykle detale. Liczy się kreatywność i umiejętność patrzenia.
2. Zdjęcia należy wydrukować w formacie 13x18cm lub większe, ale najdłuższy
bok zdjęcia nie może przekroczyć 30 cm (do zdjęć wywołanych na papierze
fotograficznym można dołączyć płytę CD ze zdjęciami).
3. Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić dane uczestnika wpisane ręcznie lub
naklejone na papierze samoprzylepnym, tak aby nie uszkodzić zdjęcia:
a. imię i nazwisko uczestnika
b. miejsce wykonania zdjęcia,
c. imię i nazwisko nauczyciela (może być wychowawca)
4. Prosimy nie pieczętować zdjęć.
5. Jeżeli na zdjęciu jest rozpoznawalny wizerunek osoby, do zdjęcia należy
załączyć pisemną zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku na
potrzeby konkursu. Zgody powinny być zebrane przez nauczyciela
przysyłającego zdjęcia oraz potwierdzone podpisem nauczyciela na karcie
zgłoszenia.
6. Do fotografii należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1)
7. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanych fotografii oraz wyraża
zgodę na redystrybucję fotografii na rzecz organizacji oraz promocji konkursu.
8. Konkurs przebiega w 3 etapach:
a. Etap1.-eliminacje szkolne- odbywają się w danej szkole (prace ocenia
nauczyciel)
b. Etap 2.- półfinał- z nadesłanych prac wybierane są zdjęcia wykonane zgodnie
z regulaminem
c. Etap 3.- finał- prace podlegają ocenie jury, w skład którego wchodzą artyści
fotograficy
9. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęć, które są niezgodne z
regulaminowymi wymiarami, nieopisane, a także nadesłane bez karty zgłoszenia.
Zdjęcia te nie będą rozpatrywane przez jury.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć
w celu organizacji oraz promocji konkursu.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych przez organizatora w celu organizacji oraz promocji konkursu

fotograficznego w zgodzie z art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) .
12. Nadesłanie fotografii jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu
fotograficznego.
13. Nadesłane fotografie po ocenie i ekspozycji nie podlegają zwrotowi autorom.
14. TERMINY:
a. Nadsyłanie zdjęć do 30 listopada 2018 r.
b. Werdykt jury: grudzień 2018 r.
c. Planowany termin wystawy: luty /marzec 2019 r.
15. Organizator poinformuje nauczycieli zgłoszonych w karcie zgłoszenia o dokładnej
dacie otwarcia wystawy i nagrodach.
16. Zdjęcia są oceniane przez jury powołane przez organizatora, które oceni prace na
podstawie kreatywnego podejścia do tematu, walorów estetycznych, technik
fotografii.
17. NAGRODY: Jury przyzna nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:
a. GRAND PRIX – dla najlepszego autora wybranego spośród wszystkich
uczestników
b. w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
c. w kategorii gimnazjów: VII i VIII SP oraz klasy: III gimnazjum I,II, III
miejsce oraz wyróżnienia
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród.
19. Uczestnicy konkursu, których prace zostaną przyjęte na wystawę otrzymają
dyplomy uczestnictwa.
20. Zdjęcia należy przesyłać na ADRES ORGANIZATORÓW:
Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego
ul. Wąsowicza 30
80-318 Gdańsk
z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY „OLIWA” – XVIII EDYCJA
21. Przedstawicielami organizatora są Jolanta Dybizbańska, Stanisława Lomperta,
biblioteka: Anna Stachowiak, Jolanta Szewczyk-Jankowska z którymi można się
kontaktować: tel.
58-552-34-14, e-mail konkursoliwa@gmail.com , www.szkola-sportowa.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
DO XVIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OLIWA” O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM
Kartę zgłoszeniową należy wypełnić drukowanymi literami. Zgłaszam następujące prace:
ZDJĘCIA POJEDYNCZE
TYTUŁ ZDJĘCIA

NR.
1.
2.
3.
4.
5.
Cykle zdjęć
Cykl
1

Cykl
2

Tytuł cyklu
A.
B.
C.
D.
E.

Tytuł cyklu
A.
B.
C.
D.
E.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

NAUCZYCIEL – OPIEKUN (może być wychowawca)
IMIĘ I NAZWISKO, TELEFON

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin XVIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OLIWA”O ZASIĘGU
WOJEWÓDZKIM organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 35 w Gdańsku
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………….… w XVIII
KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „OLIWA” O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka w celu organizacji i promocji konkursu.
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

………………………………………………………………………………….
Czytelna pieczątka szkoły

