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KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„BIERUŃ – MOJE MIASTO, MÓJ DOM” 

  

  

RREEGGUULLAAMMIINN  
  

1. Organizator: 
 

Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia 
 

Partner projektu:  Bieruński Ośrodek Kultury 

    Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu 
 

 

2. Cele konkursu: 
 zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na szczególne walory estetyczne, przyrodnicze, 

krajobrazowe, kulturalne i architektoniczne w Bieruniu, 

 promowanie dziedzictwa kulturowego miasta, 

 ukazywanie piękna miasta Bierunia poprzez fotograficzne środki wyrazu, 

 rozwijanie przywiązania do małej ojczyzny, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności artystycznych, 

 zachęcanie do korzystania z nowoczesnych technologii, wykorzystywanie 

komputerowych  programów graficznych, popularyzacja fotografii jako medium, 

 kształtowanie umiejętności autoprezentacji oraz samodzielnego zdobywania wiedzy. 

 
 

3. Uczestnicy: 
Dzieci i młodzież w wieku od 9 do 19 lat z bieruńskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz 

szkół ponadgimnazjalnych. 

 

4. Tematyka prac: 

 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie nadesłanie pojedynczych zdjęć – 

maksymalnie 6 sztuk lub cyklu od 2 do 6 fotografii, które będą najlepiej ukazywać 

Bieruń i jego walory. 

W konkursie preferowane są prace z takim przedstawieniem krajobrazu, przyrody lub 

architektury Bierunia widzianego przez obiektyw aparatu, w którym największe 

znaczenie odgrywa atmosfera miejsca, jej relacje z kolorem, światłem oraz ich ogólny 

wyraz artystyczny. 

 

 

5. Warunki konkursu: 
 

 na konkurs należy przysłać oryginalne fotografie wraz z cyfrowym zapisem na opisanej 

płycie CD lub DVD w rozdzielczości minimum 500 DPI, 

 format fotografii 20x30 cm lub 20x31 cm, 

 technika dowolna (tradycyjna, cyfrowa), 
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 jury nie będzie brać pod uwagę prac wydrukowanych na drukarkach atramentowych lub 

laserowych, fotografii oprawionych lub nadesłanych z jakimikolwiek znakami   (np. datami), 

 fotografie konkursowe mogą być poddane delikatnej obróbce graficznej, dopuszcza się drobną 

korektę kontrastu lub zmianę zdjęcia kolorowego na biało-czarne,  

 prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane, 

 nadesłane prace muszą być oryginalnymi pracami autora – uczestnika. W innym przypadku 

prace będą zdyskwalifikowane, 

 uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem wykonanych przez 

siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, 

 prac nie wolno rolować ani składać, 

 prace prosimy pakować w przesyłce metodą lico do lica, 

 prace nadesłane na konkurs muszą być opatrzone plakietką na odwrocie wg wzoru poniżej. 

Prace nieopisane nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Prosimy nie odciskać na 

odwrocie zdjęć pieczątek tuszowych. 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

AUTORA 
 

 
WIEK, KATEGORIA  

OPIS 

FOTOGRAFII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYTUŁ FOTOGRAFII  
ROK I  MIEJSCE 

WYKONANIA 
 

NAUCZYCIEL 

PROWADZĄCY  

E-MAIL AUTORA            

I OPIEKUNA 
 

SZKOŁA  

ADRES                                    

I  E-MAIL SZKOŁY 
 

 

 

NR TELEFONU 

SZKOŁY 
 

 

6. Termin nadsyłania prac: 
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu 

zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 28 października 2016  roku na adres: 

Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia 

LO im. Powstańców Śląskich 

ul. Licealna 17 

43-150 Bieruń 
z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY „Bieruń – moje miasto, mój dom” 

 

(koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu) 
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7. Ocena prac: 
 

Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów, sponsorów i zaproszonych gości, 

dokona oceny prac fotograficznych przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę. Prace 

oceniane będą w dwóch kategoriach: JUNIOR (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów do 15 

lat) i SENIOR (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16-19 lat). Decyzja Komisji w sprawie 

przyznania nagród jest ostateczna. 

 

 

8. Ogłoszenie wyników: 
 

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu oraz o wręczeniu nagród podczas 

uroczystego wernisażu, który odbędzie się w Kinoteatrze „Jutrzenka” przy ul. Spiżowej 4 w Bieruniu. 

 

 

9. Nagrody: 
Cenne nagrody rzeczowe są ufundowane przez: 

 

Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia 

 

  
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na własność 

organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nadesłanie prac jest 

równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego konkursu i oświadczeniem, że fotografie złożone na 

konkurs zostały wykonane osobiście.  

 

11. Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela koordynator projektu                        

Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, tel. (32) 216 40 60   


