
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „I Ty możesz zostać Mona Lisą” 

PATRONAT:  

 Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach 

 

ORGANIZATOR:  

 Zespół Szkół Budowlanych im. gen. S. Grota Roweckiego w Cieszynie 

 Stowarzyszenie przy ZSB „ Młodzi konstruktywni” 

 

 TEMAT: 

 „ I Ty możesz zostać Mona Lisą”- edycja II 

 

UCZESTNICY: 

 uczniowie ze szkół podstawowych (klasy VI- VIII) 

 

CELE KONKURSU: 

 kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania sztuką i fotografią, 

 uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii, 

 zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” dzieł sztuki, 

 poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego, 

 popularyzowanie twórczości fotograficznej. 

 

DZIAŁANIE  UCZESTNIKÓW: 

1. Wybranie dzieła sztuki ( obraz, rzeźbę) 

2. Poszukanie niezbędnych elementów: strój, zwierzę 

3. Przebranie się i odtworzenie sceny z dzieła 

4. Zrobienie zdjęcia 

5. Dostarczenie ujęcia do ZSB w Cieszynie 

 

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC:  

 do 13 maja 2022r. 



TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

 Do 22 maja 2022 r 

Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie oraz miejscu 

wręczenia nagród. 

 

TERMIN WYSTAWY PRAC:  

 CKZ w Bażanowicach, czerwiec 2022 r. 

 

WARUNKI KONKURSU: 

 autor może nadesłać jedno zdjęcie, które zostanie umieszczone w mediach społecznościowych 

ZSB :  Facebook, Instagram, 

 dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe, 

 format prac wydrukowanych to minimum  297mm x 420mm (A3), 

 do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę (ZAŁĄCZNIK NR 2) . 

 

DOSTARCZENIE: 

 zdjęcie należy przesłać mailowo na adres szkoły:  m.szweda@zsb.cieszyn.pl  podając w tytule 

wiadomości „ Konkurs fotograficzny” 

 zdjęcie w sztywnym opakowaniu można także wysłać pocztą  z dopiskiem:  „ I Ty możesz zostać 

Mona Lisą” na adres organizatora: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 

 im. gen. Stefana Grota Roweckiego 

 Plac Dominikański 1 

 43-400 Cieszyn 

 wraz z niezbędnymi załącznikami 

 

KATEGORIE WIEKOWE: 

Prace będą oceniane w kategorii wiekowej: 

 uczniowie SP z klas VI-VIII 

 

mailto:m.szweda@zsb.cieszyn.pl


NAGRODY:  

I miejsce: bon o wartości 200zł 

II miejsce: bon o wartości 100zł 

III miejsce: bon o wartości 100zł 

Nagroda publiczności:  bon o wartości 100zł 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

 konkurs jest bezpłatny, 

 prace oceniane będą poprzez komisję powołaną spośród nauczycieli specjalistów z ZSB 

w Cieszynie 

 dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności za zsumowaną liczbę lajków w mediach 

społecznościowych ZSB: Facebook i Instagram, 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć 

w celach propagowania idei konkursu, 

 organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie 

odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikające z winy poczty lub nadawcy, 

 prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest 

równoznaczne z uznaniem regulaminu, 

 osoby niepełnoletnie wypełniają ZAŁĄCZNIKI, ich brak nie pozwala na udział w konkursie, 

 brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na prezentację wizerunku osób 

przedstawionych na zdjęciu jest jednoznacznie z odrzuceniem pracy i jej fizycznym 

zniszczeniem, 

 organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć przesłanych na konkurs w mediach 

społecznościowych ZSB, stronie internetowej ZSB, folderach reklamowych ZSB oraz w prasie 

lokalnej 

 

  



 ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ I Ty możesz zostać Mona Lisą” 

 

Niniejszym oświadczam, że jako uczestnik zapoznałem się z regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń 

akceptuję wszystkie jego warunki: 

 jestem pomysłodawcą nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie 

i majątkowe bez udziału osób trzecich, 

 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach, 

 dołączam zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę 

na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie konkursu oraz w innych celach promocyjno – 

reklamowych, 

 wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby konkursu.  
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) Ustawa 

z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) " 

 

 

 

………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika i opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://t.j.dz/


ZAŁĄCZNIK NR 2 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

2. Imię i nazwisko: ..................................................................................................................  

3. Tytuł dzieła:  .......................................................................................................................  

4. Klasa:  .................................................................................................................................  

5. Autor zdjęcia:  .....................................................................................................................  

6. Adres i nazwa szkoły:  ........................................................................................................  

7. Telefon szkoły*[1]: ..............................................................................................................  

8. E- mail szkoły*[2]:  ..............................................................................................................  

8. Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego*[3]:  .................................................................  

 

 

 

[1] dotyczy uczniów SP 

[2] dotyczy uczniów SP 

[3] dotyczy uczniów SP 

 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=en-US&rs=pl-PL&hid=0%2B8ZOj7XbkSwfu2g3PwWbA.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F3FE75EBCC70BD1CD!158&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=2c6fe5fc-4e3c-4363-b397-3bfe945bd700&usid=2c6fe5fc-4e3c-4363-b397-3bfe945bd700&newsession=1&sftc=1&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1648468869513&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=en-US&rs=pl-PL&hid=0%2B8ZOj7XbkSwfu2g3PwWbA.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F3FE75EBCC70BD1CD!158&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=2c6fe5fc-4e3c-4363-b397-3bfe945bd700&usid=2c6fe5fc-4e3c-4363-b397-3bfe945bd700&newsession=1&sftc=1&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1648468869513&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn2
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=en-US&rs=pl-PL&hid=0%2B8ZOj7XbkSwfu2g3PwWbA.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F3FE75EBCC70BD1CD!158&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=2c6fe5fc-4e3c-4363-b397-3bfe945bd700&usid=2c6fe5fc-4e3c-4363-b397-3bfe945bd700&newsession=1&sftc=1&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1648468869513&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn3
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=en-US&rs=pl-PL&hid=0%2B8ZOj7XbkSwfu2g3PwWbA.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F3FE75EBCC70BD1CD!158&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=2c6fe5fc-4e3c-4363-b397-3bfe945bd700&usid=2c6fe5fc-4e3c-4363-b397-3bfe945bd700&newsession=1&sftc=1&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1648468869513&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=en-US&rs=pl-PL&hid=0%2B8ZOj7XbkSwfu2g3PwWbA.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F3FE75EBCC70BD1CD!158&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=2c6fe5fc-4e3c-4363-b397-3bfe945bd700&usid=2c6fe5fc-4e3c-4363-b397-3bfe945bd700&newsession=1&sftc=1&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1648468869513&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref2
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=en-US&rs=pl-PL&hid=0%2B8ZOj7XbkSwfu2g3PwWbA.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F3FE75EBCC70BD1CD!158&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=2c6fe5fc-4e3c-4363-b397-3bfe945bd700&usid=2c6fe5fc-4e3c-4363-b397-3bfe945bd700&newsession=1&sftc=1&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1648468869513&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref3

