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„Ludzkość wymyśliła dwie doniosłe rzeczy na świecie.  

Najmądrzejszą rzecz - książkę i najgłupszą - wojnę”. 

    

Mieczysław Kotarbiński 

 

 

 

 

 
„Fotografia nie jest związana z patrzeniem, 

 lecz z czuciem.  

Jeżeli nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, 

 nigdy nie uda ci się sprawić,  

aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia, cokolwiek odczuwali”. 

 
     Don McCullin 

 

REGULAMIN 

III Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego 

„ZACZYTANE POMORZE” 

 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „ZACZYTANE POMORZE”, zwanego dalej 

„Konkursem” jest Biblioteka X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.  

 

II. Cel i tematyka konkursu 

1. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii, a także promocja 

i rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów szkół ponadpodstawowych województwa 

pomorskiego. Zdjęcia związane z czytaniem książek powinny być wkomponowane 

w scenerię województwa pomorskiego. 

 

III. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs „ZACZYTANE POMORZE” skierowany jest do uczniów szkół 

ponadpodstawowych z województwa pomorskiego szczególnie zainteresowanych 

fotografią, których pasją jest czytanie książek. 
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2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą 

rodzica/-ów lub opiekunów prawnych. Stosowne oświadczenie znajduje się w formularzu 

zgłoszeniowym do konkursu, który stanowi załącznik do regulaminu. Jednocześnie 

rodzice/opiekunowie podpisują oświadczenie, o którym mowa w punkcie nr 3.   

3. 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 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm.). Stosowne oświadczenie zawarte jest 

w formularzu zgłoszeniowym do konkursu, który stanowi załącznik do regulaminu.  

 

IV. Zgłaszanie prac 

1.  Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez nadesłanie drogą elektroniczną 

maksymalnie 3 fotografii w formacie JPG, o minimalnej rozdzielczości 2480 x 3508 pikseli na 

adres email: zaczytanepomorze@gmail.com. Do wiadomości należy także dołączyć 

wypełniony  formularz zgłoszeniowy. 

2. Każde ze zdjęć powinno być w odpowiedni sposób opisane, zaś w nazwie pliku 

powinno się znaleźć nazwisko uczestnika oraz kolejny numer zdjęcia, np. Kowalski1, 

Kowalski2, Kowalski3.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych 

i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach 

związanych z konkursem. 

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi zgody 

na umieszczenie zdjęć wykonanych przez uczestnika Konkursu na stronie internetowej 

organizatora. 

5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: 

a)   posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

b) zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie  kopiują fotografii 

stworzonych przez inne osoby, 

mailto:zaczytanepomorze@gmail.com
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c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr 

prawnie chronionych. 

6. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane będą do dnia 22. 05. 2022 r.    

  

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury powołanego przez 

organizatora. 

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość 

artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy, które zajmą pierwsze, drugie oraz trzecie 

miejsce. 

4. Jury wybierze również prace wyróżnione, zaś o ilości tych prac zadecyduje podczas obrad. 

     5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach internetowych X Liceum Ogólnokształcącego 

w Gdyni.  

7. Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród w Konkursie odbędzie się na początku 

czerwca, w Bibliotece X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. O dokładnym terminie 

uroczystości organizator poinformuje laureatów drogą mailową bądź telefoniczną.  

 

VI. Postanowienia końcowe 

1.  Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.xlogdynia.pl.  

2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest 

jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 
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Organizator: 

 

X Liceum Ogólnokształcące 

im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej 

ul. Władysława IV 58 

81-384 Gdynia 

nr. tel.: (58)  620-75-29 

e-mail:  sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl 

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu : 531-995-554 

oraz poprzez kontakt drogą elektroniczną: zaczytanepomorze@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


