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REGULAMIN 

Konkursu Fotograficznego   

„Lutomiersk w obiektywie wczoraj i dziś” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku ul. Józefa 

Piłsudskiego 1,  95-083 Lutomiersk. 

2. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie wymogów określonych 

w Regulaminie. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału 

w Konkursie. Uczestnictwo w Konkursie jest równoczesne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

II. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem Konkursu jest znalezienie wśród rodziny, znajomych starych fotografii* 

wykonanych na terenie  Gminy Lutomiersk, a następnie wykonanie fotografii w tym samym 

miejscu. Oba zdjęcia należy dostarczyć do p. Agnieszki Stasiak lub sekretariatu Szkoły 

Podstawowej w Lutomiersku osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej  na adres  Szkoła 

Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku ul. Józefa Piłsudskiego 1,  95-083 Lutomiersk do 

dnia 28.10.2022  roku.  

III. CEL KONKURSU 

1. Poznanie historii, tradycji i kultury regionu.  

2. Twórcze zainspirowanie dzieci i młodzieży do dokumentowania dziejów Lutomierska  

i okolic. 

3. Odkrycie talentów historycznych i fotograficznych uczniów. 

4. Zainspirowanie dzieci i  młodzieży do poznawania wspólnej historii, zwyczajów  

i obyczajów, a także kultury i sztuki.  

5. Zebranie relacji osób starszych opisujących dawne życie na terenach Gminy Lutomiersk.  
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6. Zebranie materiałów dotyczących Gminy Lutomiersk.  

7. Kultywowanie pamięci, dzięki prezentowaniu historii przekazywanych w rodzinie 

z pokolenia na pokolenie oraz zachowanych pamiątek. 

8. Rozbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny i miejsca, z którego się pochodzi. 

9. Rozwijanie tożsamości lokalnej i więzi międzypokoleniowej. 

10. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego Gminy Lutomiersk poprzez 

publikację opisanych wybranych historii w formie elektronicznej na stronach organizatora 

i partnerów, profilach na Facebooku. 

IV. ZASADY I WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII wszystkich szkół podstawowych  na 

terenie Gminy Lutomiersk, z podziałem na dwie kategorie:  

 uczniowie klas I-IV,   

 uczniowie klas V-VIII. 

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej zgodnej z wymaganiami: 

 aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć dwie fotografie ukazujące to samo miejsce 

na przestrzeni lat; 

 w konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy 

Lutomiersk; 

 format zdjęć jest dowolny; 

 na odwrocie fotografii należy umieścić: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły oraz 

krótki opis miejsca/sytuacji; 

 zdjęcia powinny być umieszczone w kopercie lub koszulce; 

 każdy uczestnik może zgłosić wiele zdjęć do konkursu, jednak każda para fotografii 

powinna być opisana w osobnej koszulce/kopercie; 
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 prace należy złożyć do 28.10.2022 roku. 

3. Nagrodzone zostaną  trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii wiekowej. 

4. Zdjęcia po ogłoszeniu wyników  będą zaprezentowane na wystawie w Szkole Podstawowej 

w Lutomiersku podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły. 

5. Uczestników oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora konkursu.  

6. Wyniki konkursu oraz najlepsze prace będą opublikowane na stronie internetowej, profilu 

na facebooku Organizatora oraz Gminy Lutomiersk, a także w Wiadomościach 

Lutomierskich.  

7. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe. 

8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 28.10.2022r.:  

 Oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu). Formularz zgłoszeniowy oraz 

Oświadczenia podpisuje rodzić lub prawny opiekun dziecka. 

 Prac konkursowych (dwie fotografie*). 

 

V.  KOMISJA KONKURSOWA  I  KRYTERIA OCENIANIA  

1. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób: 

 Nauczyciela przedmiotu plastyki. 

 Nauczyciela przedmiotu historia. 

 Wychowawcy świetlicy szkolnej. 
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2. Komisja Konkursowa będzie oceniać prace według następujących kryteriów:  

 zgodność z tematem konkursu;  

 estetyka pracy; 

 jakość współczesnej fotografii; 

 wartość historyczna; 

3. Komisja Konkursowa może nie przyznać określonego miejsca lub przyznać dwie 

równorzędne nagrody. 

VI. NAGRODY  

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.  

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 

w Lutomiersku.  

3. Przekazanie lub wręczenie nagród odbędzie się po uprzednim zawiadomieniu uczestników 

listownie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.  

4. W związku z epidemią COVID 19 organizatorzy mogą zrezygnować z uroczystego 

podsumowania Konkursu.  

VII. PRAWA AUTORSKIE  

Uczestnicy oświadczają, że są właścicielami zgłoszonych fotografii oraz posiadają zgodę 

autorów lub ich spadkobierców na udział w konkursie. 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje 

podejmuje Organizator.  

2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo 

do ich publikowania.  

3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.  

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

* Zdajemy sobie sprawę, że wiele starych rodzinnych fotografii ma dużą wartość 

sentymentalną dlatego istnieje możliwość dostarczenia wydrukowanego skanu fotografii 

zamiast oryginału. 

 

 

 


