
Konkurs fotograficzny 

pt. „100 – lecie powstania Parafii w Jabłoniu” 

 

 

Organizator konkursu:  

Komitet organizacyjny obchodów 100 – lecia Parafii pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy  

w Jabłoniu 

 

Konkurs fotograficzny adresowany do szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. 

 

Temat konkursu: 

Tematem konkursu plastycznego jest ukazanie kościoła parafialnego, interesujących 

kapliczek i krzyży przydrożnych oraz walorów przyrodniczych parafii.  

 

Cele konkursu: 

 

1. Zachęcenie mieszkańców do poznawania piękna i tradycji wspólnoty parafialnej  

św. Tomasza Bpa z Willanowy w Jabłoniu. 

2. Rozwijanie uzdolnień plastycznych. 

3. Uwrażliwianie na piękno architektury sakralnej. 

 

Kryteria oceny i kategorie wiekowe: 

 

1. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Ocenie 

podlegają samodzielność wykonania, zastosowana technika plastyczna, ogólny wyraz 

artystyczny pracy, oryginalność, funkcjonalność. 

 

2. Kategorie wiekowe: 

 

I kategoria – klasy ponadgimnazjalne 

II kategoria – dorośli 

 

Zasady konkursu: 

 

1. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie parafianie.  

2. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formacie 15 x 21 cm - 

zdjęcia należy wywołać bądź wydrukować na papierze fotograficznym, dodatkowo 

prace należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie JPEG na adres: 

gok.jablon@wp.pl 

3. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

4. Wyklucza się prace zawierające wizerunek innych osób. 

5. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

fotografii pochodzących z różnych plików ani na dokonywanie zmian w oryginalnej 

kompozycji fotografii. 



6. Dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię. 

7. Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na 

zastosowaniu korekty globalnej, która ma na celu polepszenie jakości zdjęcia 

(temperatura barwowa, ekspozycja, kontrast, cienie, nasycenie, korekta soczewek, 

winieta, itp.). 

8. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione. 

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do prac 

na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83)  

oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez 

Organizatora oraz w Internecie. 

10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonieniu 

zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik  

i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego 

nazwiska w Internecie i prasie. 

11. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną drukowanymi literami metryczkę 

(załącznik nr 1) niniejszego regulaminu. 

Termin 

 

Prace należy dostarczyć wraz z załączoną metryczką do dnia 24.05.2019 r. do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Jabłoniu, ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3. 

 

Zasady przyznawania nagród 

3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez 

Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez 

Komisję. 

5. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze po trzy z każdej kategorii 

wiekowej, przyznając poszczególne miejsca. 

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

7. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora. 

8. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

9. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie. 

10. Ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagród i dyplomów nastąpi podczas Agapy 

w dniu 2.06.2019 r.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1 

METRYCZKA PRACY 

 

IMIĘ I NAZWISKO DATA 

URODZENIA 
KLASA* 

   

                                                           

Szkoła 

ponadgimnazjalna 

 
Dorośli 

 

TYTUŁ PRACY /KRÓTKI OPIS PRACY/ 

 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY* 

 

 

DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA, TELEFON 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA LUB OPIEKUNA, ADRES, TELEFON KONTAKTOWY * 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy plastycznej w celach promocyjnych.** 

Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone wykorzystanie zdjęć mojej pracy na stronach internetowych 

Organizatora. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych. 

PODPIS UCZESTNIKA 
PODPIS RODZICA LUB PRAWNEGO 

OPIEKUNA* 

(w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

  



 

* dotyczy uczniów 

** niepotrzebne skreślić 


