
         

          Salon Kulturalny CZWÓRKA 

 

     

        

             Regulamin konkursu fotograficznego 

            „Bydgoszcz ubrana w codzienność” 
 

 

1. Organizator Konkursu: 

 Konkurs organizowany jest przez Salon Kulturalny „Czwórka” działający przy bibliotece 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

2. Tematyka prac Konkursowych: 

 Zadaniem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego Bydgoszcz w ciekawy i oryginalny 

sposób, dokumentując to, co dzieje się w naszym mieście, przedstawiając zarówno życie 

codzienne, jak i niezwykłe wydarzenia , które mają miejsce w naszym mieście, odchodząc przy 

tym od „pocztówkowego” wizerunku miasta. 

3. Udział w Konkursie 

 W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 Uczestnicy konkursu muszą nadesłać fotografie wraz z kartą zgłoszeniową w terminie i formie 

określonej niniejszym regulaminem. 

 Podpisanie  karty zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu. 

4. Forma kategorii konkursowych 

 Każdy z uczestników konkursu może nadesłać max 3 fotografie. 

 Fotografie mogą być wykonane w kadrze poziomym, jak i w pionowym, kolorowe, czarno-

białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie nie mniejszym 

niż 18x24 cm 

5. Terminarz Konkursu 

 Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy składać do dnia 14 listopada 

2016r.   w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres:  ZSO nr 4 w Bydgoszczy 

                            ul. Stawowa 39 

                        85-323 Bydgoszcz  

             z dopiskiem  Konkurs fotograficzny 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 listopada 2016.  

 Dyplomy i nagrody zostaną wysłane do szkół. Wystawa prac konkursowych zostanie 

zaprezentowana w filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, 

przy ul. Broniewskiego 1. 

6. Nagrody 

 Jury konkursu powołane przez Organizatorów oceni dostarczone prace, przyzna nagrody 

i wyróżnienia oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.  

 Ocenie podlegać będą: pomysłowość i oryginalność; twórcze nawiązanie do tematu. 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY   

„Bydgoszcz ubrana w codzienność” 

 

 

I. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/ KLASA:   

 

 

 

II. NAZWA I ADRES SZKOŁY:    

 

  

 

 

III. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/ TELEFON, E-MAIL:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że praca konkursowa została wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu i nie była wcześniej 

publikowana lub nagradzana. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu   

w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/.  

 

Oświadczam, iż w pełni akceptuję warunki regulaminu Konkursu fotograficznego  „Bydgoszcz ubrana 

w codzienność”. 

 

   

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

Data i podpis uczestnika                                Data i podpis opiekuna 

 


