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Regulamin wojewódzkiego e-konkursu fotograficznego 

„Młodość – bezpieczeństwo.” 

 

I. Organizator: 

1. Organizatorem konkursu jest Bursa w Zielonej Górze. Środki finansowe na organizację konkursu 

zostały pozyskane z Urzędu Miasta Zielona Góra. 

 

II. Celem konkursu jest: 

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu podejmowania szeroko rozumianych bezpiecznych zachowań. 

2. Przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród młodzieży. 

3. Zachęcenie wychowanków do samodzielnych działań. 

4. Wspieranie i motywowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

5. Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia. 

6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

 

 

III. Prace konkursowe: 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęcia/zdjęć przedstawiających młodość 

w kontekście szeroko rozumianych bezpiecznych zachowań. 

2. Autorem pracy może być jedna osoba. Jeden autor może zgłosić do 3 prac. 

3. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 

10MB należy nadsyłać na adres akcje@bursa.zgora.pl w formie załączników do listu 

elektronicznego. 

4. W treści e-maila należy umieścić informację: tytuł i komentarz do pracy; imię i nazwisko autora 

pracy; imię i nazwisko wychowawcy, pod kierunkiem którego wychowankowie przygotowali 

pracę; adres bursy/internatu i numer telefonu kontaktowego. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy/prac w terminie do dnia 15 maja 2014 

roku.  

6. Prace, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w ocenie. 

7. W konkursie udział brać mogą wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.  

 

IV. Uczestnicy 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wychowankowie burs i internatów szkół ponadgimnazjalnych 

z województwa lubuskiego. 

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie prac w celach 

edukacyjnych oraz publikacji na stronie internetowej www.bursa.zgora.pl.  
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V. Komisja oceniająca 

1. Zgłoszone do konkursu prace oceni komisja złożona z bezstronnych członków. 

2. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 

VI. Kryteria oceny prac 

1. Komisja oceniać będzie prace wg następujących kryteriów: 

 interesujące spojrzenie autora na tematykę konkursu, 

 pomysłowość i oryginalność zdjęcia, 

 walory techniczne i artystyczne pracy. 

 

VII. Przebieg konkursu 

1. Komisja wyłoni trzech zwycięzców. Przewidziane są nagrody rzeczowe o następującej wartości: 

 I miejsce – 100,00 

 II miejsce – 80,00 

 III miejsce – 60,00 

2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do dnia 30 maja 2014 roku. O szczegółach uczestnicy 

zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Wyniki zostaną także umieszczone 

na stronie internetowej Bursy www.bursa.zgora.pl. 

 

VIII. Ochrona danych osobowych 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

1997 r. Nr 133 poz. 883). 

 

IX. Pytania i odpowiedzi 

1. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu, formy i zawartości prac można uzyskać 

drogą elektroniczną pod adresem akcje@bursa.zgora.pl  lub ewentualnie telefonicznie. 

 

Osoby kontaktowe: 

Grażyna Jagasyk g.jagasyk@bursa.zgora.pl tel. 607 656 108 

Agata Izdebska a.izdebska@bursa.zgora.pl tel. 696 891 112 
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