
 
Impresariat Artystyczny ART be or not to be 

oraz 
Średzkie Towarzystwo Fotograficzne; 

w ramach projektu 

Murale Polskiej Niepodległości 
zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. 

 

"Wolność kocham i szanuję – dostrzec niepodległość dzisiaj" 
 
 
Powyższy konkurs ma na celu: 

• Zachęcenie do twórczego spojrzenia młodego pokolenia na temat niepodległości. 

• Rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej udokumentowania. 

• Poszerzenie wiedzy na temat zrywów niepodległościowych na terenie powiatu . 

• Poszerzenie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego i I Kompanii Średzkiej. 

• Popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki. 

• Tematem dzieł mogą być m.in.: człowiek, jego otoczenie, wydarzenie. 
 

Regulamin 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i szkół średnich z terenu Powiatu średzkiego. 
2. Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane w technice kolorowej i czarno – białej. 
3. Każdy uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 5 zdjęć 
4. Zestaw (maks. 5 zdjęć ) będzie traktowany jako wykorzystany limit 5 prac pojedynczych. 
5. Wielkość pliku: na dłuższym boku powinna mieć minimum 3000 pikseli.  
6. Zdjęcia w formie cyfrowej należy przesłać na adres niepodleglosckonkurs@gmail.com najpóźniej do dnia 

15.10.2018 r. Pliki muszą być opisane imieniem i nazwiskiem autora. 
7. W mailu należy podać również wszystkie dane osobowe autora: imię, nazwisko i adres kontaktowy oraz 

informacje do jakiej szkoły uczęszcza. 
8. Do maila należy załączyć wypełnione i podpisane oświadczenie, które można pobrać w sekretariacie szkoły, 

Centrum Informacji Turystycznej, ul. Dąbrowskiego 18 w Środzie, a także na stronie www.stf-sroda.pl 
9. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.  
10. Nadesłane prace oceni Jury powołane przez organizatora. 
11. Posiedzenie Jury odbędzie się 23 października 2018r. 
12. Łączna pula nagród wynosi 1000zł. O podziale nagród decyduje Jury.  
13. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku powstańczego 05 listopada 2018r.  
14. W celu popularyzacji imprezy, organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w katalogu 

oraz w prasie, telewizji i Internecie.  
15. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie 
niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu. 

 


