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1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach:  

              1 –  dla uczniów klas 8 szkół podstawowych Powiatu Jarocińskiego. 

              2 – dla uczniów ZSP-B w Tarcach, 

                

2. Cele konkursu:  

- utrwalanie piękna terenów Powiatu Jarocińskiego 

- popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego 

czasu, 

- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości 

estetycznej. 

 

3. Konkurs będzie trwać cały rok. Został podzielony na trzy odrębne części, 

zgodnie z porami roku, by na początku czerwca ogłosić laureata – autora 

najlepszych zdjęć: 

 

I   - do 20 grudnia 2020 (pora – jesień), 

II  - do 15 marca 2021 (pora – zima), 

III - do 15 maja 2021 (pora – wiosna), 

 

Podane daty są również ostatnim dniem zgłaszania prac do konkursu. 

 

Uwaga,  

Po każdej części konkursu jury oceni prace i przyzna nagrody. Natomiast 

nagrodę główną – aparat fotograficzny - może otrzymać osoba, która weźmie 

udział we  wszystkich  częściach konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone na 

początku czerwca, wtedy też będą wręczone  nagrody za poszczególne części. 

 

4. Warunki uczestnictwa:  

By wziąć udział w konkursie, uczeń musi wykonać dwie fotografie. Na jednej 

musi być utrwalony jakiś zabytek z terenu Powiatu Jarocińskiego, na drugiej 

przyroda z wybranej  przez siebie pory roku (nasz powiat). Zdjęcia należy  

wysłać pod wskazany adres. Prace można zgłosić do jednej lub każdej pory roku 

(w tej edycji do trzech konkursu). Format prac: oryginalne fotografie zapisane w 

formacie JPG.  

 

5.  Zgłoszenia  udziału w konkursie: 

 Zdjęcia zabytku oraz przyrody  - tylko z terenu Powiatu Jarocińskiego -  wraz z 

imieniem i nazwiskiem autora (nazwą szkoły ucznia, tytułem pracy, numerem 

kontaktowym oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do fotografii 

oraz zgodę na umieszczenie zdjęć na Facebooku ZSP-B w Tarcach) należy 

wysyłać na adres poczty elektronicznej: monikatokarska.tarce@wp.pl 

mailto:monikatokarska.tarce@wp.pl
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6. Oświadczenia w formie pisemnej można przesłać na adres: Zespół Szkół 

Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach, Tarce 19, 63-200 Jarocin z dopiskiem II 

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY lub ich skan wraz ze zdjęciami 

na adres poczty elektronicznej - monikatokarska.tarce@wp.pl 

 

  

 

7. Prace oceni Komisja w składzie : 

 

Stanisław Marcinkowski - fotograf, operator kamery  i kamery steadicam 

(międzynarodowe i polskie produkcje filmowe krótkometrażowe  

i pełnometrażowe, reklamy), współpracownik TVP („Pytanie na śniadanie” 

„Voice of Poland”  i wielu innych), Canal+ (mecze piłkarskie) 

 

Piotr Majcher – artysta, malarz, fotograf, grafik, architekt wnętrz, dyrektor 

artystyczny międzynarodowej firmy odzieżowej, jest odpowiedzialny za 

tworzenie kampanii reklamowych, ma za sobą również współpracę z polskimi 

muzykami- był pomysłodawcą i reżyserem teledysków, autorem okładek płyt 

oraz plakatów promujących trasy koncertowe 

 

Paweł Olesiejuk – fotograf, operator kamery  i kamery steadicam, zajmuje się 

szeroko pojętą produkcją i dystrybucją filmów, pracownik TVP, autor zdjęć do 

głównych programów informacyjnych Telewizji Polskiej ( TVP Info, 

Wiadomości, Panorama, V4, Teleexpress), wysłannik zagraniczny TVP 

 

 

8. Kryteria oceny prac konkursowych: 

 prezentacja tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 

 oryginalne ujęcie tematu, 

 estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania. 

 

 

9. Wyniki konkursu będą ogłaszane i zamieszczone na szkolnej stronie 

Facebooka, tam też znajdą się nagrodzone zdjęcia. Po ostatniej części zmagań 

fotograficznych zdjęcia będą wyeksponowane na  wystawie (do 15 czerwca 2022) 

oraz opublikowane w miejscowej prasie – „Gazecie Jarocińskiej”, na stronie 

internetowej https://jarocinska.pl 
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10. Nagrody:  

a/ dla ucznia: rzeczowe ( niespodzianki) oraz praktyczne – udział w warsztatach 

fotograficznych. Dla osoby, która zajmie kilka razy pierwsze miejsce  

w poszczególnych etapach rywalizacji, przewidziana główna nagroda. 

 

b/ dla szkoły,  do której uczęszcza laureat konkursu – organizatorzy konkursu 

zapewniają  profesjonalną pomoc przy wykonaniu plakatu reklamującego 

placówkę podstawową. 

 

11. Zdjęcia, bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich, zostaną 

zdyskwalifikowane.  

 

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez uczestników II Powiatowego  Konkursu 

Fotograficznego „Cztery Pory Roku” wyłącznie na potrzeby związane z 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

13. Osoby odpowiedzialne za konkurs: 

1. Iwona Nowicka 

2. Jakub Bogatko 

3. Małgorzata Kruk 

4. Monika Siecińska 

 

 

Poszukaj naszej Szkoły na Facebooku i dowiedz się więcej o konkursie  

 

 

ZAPRASZAMY 
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Miejscowość……………………………, data.................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA 

 

 

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie przedstawiające porę roku …………………………………    

zostało wykonane przeze mnie samodzielnie.  

 

 

 

…………………………………………….                           ................................................................... 

               Miejscowość,  data                                                                           czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość………………………….., data..................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „CZTERY PORY ROKU” 

organizowanym przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości, w tym na stronie szkolnej, 

Facebooku szkolnym oraz lokalnej prasie imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem  

w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego 

wynikach, a także zdjęcia biorącego udział w konkursie. Oświadczam również, że zapoznałam/em się z 

regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

 

 

             …………………………………….                   ………………………………………. 

 

                               Miejscowość i data                              Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 


