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Regulamin konkursu fotograficznego 

 „Pogodna jesień życia w obiektywie” 

 
 

I. Organizatorzy konkursu 

1. Studenci kierunku Praca Socjalna (Koło Naukowe Pracowników Socjalnych) - Uniwersytet 

Opolski. 

2. Patronat: 

 Uniwersytet Opolski; 

 TVP 3 Opole; 

 Nowa Trybuna Opolska; 

 Radio Opole; 

 Tygodnik Ziemi Opolskiej; 

 Tygodnik Krapkowicki. 

3. Sponsorzy: 

 Quchnia; 

 Dekoracja okien – Big Style; 

 Pływalnia Delfin spółka z o.o.; 

 ZHU Marien – MariaStosiek; 

 Gospodarstwo Reprodukcji Nasiennej Moritz; 

 Venus – producent kostki brukowej. 

 

II. Adresaci konkursu 

Młodzież, uczęszczająca do Liceów Ogólnokształcących i Techników w województwie 

opolskim. 

III. Cele konkursu i tematyka konkursu 

Chcemy zaszczepić w młodych ludziach chęć niesienia pomocy innym, a przede wszystkim 

osobom starszym. Naszym głównym założeniem jest kształtowanie pozytywnych postaw 

młodzieży wobec seniorów. Konkurs ma na celu pokonywanie barier międzypokoleniowych. 

Chcemy pokazać, iż praca ze starszymi ludźmi, wnosi wiele radości, pomaga budować bliskie 
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więzi pomiędzy młodymi a seniorami, służy przezwyciężeniu trudności oraz uczy pozytywnych 

wartości życiowych, co korzystnie wpływa na obie strony. 

 

IV. Kryteria oceny 

1. Walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne prac; 

2. Interpretację i nawiązanie do tematu; 

3. Spełnienie wymogów formalnych; 

4. Pomysłowość i zmysł obserwacji. 

 

V. Komisja konkursowa 

1. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję powołaną przez Organizatorów konkursu. 

2. W skład komisji wchodzić będą: 

 dr Piotr Sikora- przewodniczący komisji; 

 Studentki III roku Pracy socjalnej na Uniwersytecie Opolskim; 

 Starosta III roku Pracy socjalnej na Uniwersytecie Opolskim; 

 Przedstawiciele Centrum Informacyjno – Edukacyjnego Senior w Opolu. 

 

VI. Terminarz 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej 

pracasocjalna.uni.opole.pl 

2. Prace konkursowe należy składać do 6.04.2018 na adres e-mail 

konkursfotograficznyuo@interia.pl z dopiskiem Konkurs fotograficzny – ,,Pogodna jesień życia 

w obiektywie''. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 9.04.2018 – 14.04.2018. 

5. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w dniu 19.04.2018r. o godz. 16:00 na 

uroczystym spotkaniu podsumowującym projekt w Studenckim Centrum Kultury na ul. 

Katowickiej 95 (Kampus UO). 

. 

VII. Wymogi formalne 

1. Technika wykonania prac jest dowolna ( kolor, sepia lub czarno-białe). 

Dopuszczalna jest korekta zdjęć w programach graficznych po ich wykonaniu, obejmująca 

kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście. Niedopuszczalny jest 

ich fotomontaż. 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia autorstwa uczestnika, nie naruszające 

praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio nie publikowane. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia wymagań 

technicznych Regulaminu lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie 

uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

4. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie 
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elektronicznej na adres konkursfotograficznyuo@interia.pl . Zdjęcie musi być w formacie JPG,  

a wielkość pliku nie może przekroczyć 4 MB.  

5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje: 

•   dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres, nazwa szkoły, wiek),  numer telefonu 

oraz krótki opis zdjęcia. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych  

i wyróżnionych prac, a także w innych publikacjach związanych z konkursem. 

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu zakończy się uroczystym wręczeniem nagród, który nastąpi podczas 

wystaw z nazbieranych prac w dniu 19.04.2018 w Studenckim Centrum Kultury przy  

ul. Katowickiej 95 (Kampus UO) o godzinie 16:00 

2. Laureaci poprzez szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

IX. Nagrody 

Organizatorzy przewidują. 

 Nagrody specjalne dla pierwszych trzech miejsc oraz nagrody pocieszenia dla 

pozostałych uczestników za zajęcie czwartego i piątego miejsca; 

 Laureaci konkursu otrzymają indeks na kierunek Praca socjalna na Uniwersytecie 

Opolskim; 

 Najlepsze prace zostaną umieszczone kwartalniku ,,Empowerment Senior”. 

  

X. Uwagi końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2. Na konkurs można przesłać maksymalnie trzy fotografie; 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna; 

4.Wszystkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga 

Organizator. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach 

losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

5.W przypadku wątpliwości dotyczących wymogów związanych z wykonaniem i dostarczeniem 

prac prosimy o kontakt pod adresem mailowym: konkursfotograficznyuo@interia.pl 

 


