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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

“Z lampą naftową w tle” 

 

1. Organizator 

● Fundacja PROEM EDU 

2. Patronat: 

● Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne 

3. Ogólne informacje o konkursie: 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Ten, który rozproszył ciemność – IGNACY 

ŁUKASIEWICZ”, dofinansowanego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej ze środków 

programu grantowego „Patroni Roku 2022”.  

4. Cele konkursu: 

● popularyzacja Ignacego Łukasiewicza (Patrona Roku 2022) i jego wynalazku - lampy   naftowej;    

● dostrzeganie piękna w otoczeniu i przedmiotach w nim występujących; 

● kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią; 

● uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii; 

● zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości; 

● poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego; 

● popularyzowanie twórczości fotograficznej dzieci i młodzieży. 

5. Kryteria oceny: 

● zgodność tematu fotografii z tematyką konkursu (0-5 pkt); 

● oryginalne podejście (0-5 pkt); 

● wartość artystyczna fotografii (0-5 pkt); 

● wartość techniczna fotografii (0-5 pkt). 

Razem do uzyskania 20 pkt. 

6. Tematyka konkursu: 

Interpretacja tematu jest dowolna. Warunkiem zakwalifikowania fotografii do konkursu jest 

uwiecznienie na niej lampy naftowej. Zgodnie z tytułem konkursu na fotografii musi znaleźć się lampa 

naftowa dowolnego typu. 



 
 
 

  
„Ten, który rozproszył ciemność – IGNACY ŁUKASIEWICZ”  

projekt dofinansowany przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej ze środków programu grantowego  
„Patroni Roku 2022” 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Termin nadsyłania prac:  

● 8 marca 2023 

8. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 

● 13 marca 2023 

Organizator powiadomi mailowo lub/i telefonicznie o wynikach konkursu, a zwycięzców zaprosi  

do Tomaszowa Mazowieckiego na wręczenie nagród, które nastąpi 13 marca 2023. 

9. Warunki konkursu: 

9.1. Autor może nadesłać jedno zdjęcie. 

9.2. Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe.  

9.3. Format prac minimum 15x21 cm.  

9.4. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę, której wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1  

do niniejszego Regulaminu,  zawierającą:  

- imię i nazwisko autora,  

- wiek autora,  

- tytuł pracy,  

- nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza autor,  

- imię i nazwisko nauczyciela (jeżeli był opiekunem) lub rodzica, 

- oświadczenie o prawach autorskich 

9.5. W terminie do  8 marca 2023 r. należy do sekretariatu Chrześcijańskiego Centrum Edukacyjnego 

ul. Sosnowa 62/70 w Tomaszowie Mazowieckim (97-200) dostarczyć:  

- pracę konkursową (zdjęcie) w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG) 

oraz wydrukowaną w wyżej wymienionym formacie (patrz punkt 9.3. Regulaminu); 

- wypełnioną i podpisaną metryczkę (ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego Regulaminu) 

z dopiskiem: “Z lampą naftową w tle” na kopercie/opakowaniu.  

UWAGA: wydrukowana praca (zdjęcie) i płyta powinny zostać zabezpieczone, aby nie zostały 

zgniecione w czasie dostarczania pracy do Organizatora. 
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9.6. Adres, pod którym organizator przyjmuje prace konkursowe: CHCE w Tomaszowie Mazowieckim, 

ul. Sosnowa 62/70, 97- 200 Tomaszów Mazowiecki. 

10. Kategorie wiekowe: 

Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: 

● I – uczniowie klas 1 – 4 szkół podstawowych 

● II – uczniowie klas 5 – 8 szkół podstawowych 

● III - uczniowie szkół ponadpodstawowych 

11. Uwagi końcowe: 

11.1. Udział w konkursie jest bezpłatny. Prace oceniać będzie jury konkursowe powołane przez 

organizatora. 

11.2. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody w postaci lamp z 2 różnych epok: 

 - lampy Ignacego Łukasiewicza w pamiątkowym opakowaniu typu księga 

oraz 

-lampy biurkowej dla youtuberów/vlogerów.  

Zwycięzcy otrzymają także pamiątkowe dyplomy udziału w konkursie. 

11.3. Organizator zobowiązuje się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością,  

lecz nie odpowiada za uszkodzenia (głównie zagniecenia) zdjęć ani płyt CD/DVD wynikłe z winy poczty  

lub/i nadawcy. 

11.4. Zdjęcia zgłoszone do udziału w konkursie przechodzą na własność organizatora. 

11.5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach 

propagowania Patrona Roku 2022 Ignacego Łukasiewicza, jego wynalazku – lampy naftowej – oraz 

Programu Grantowego PATRONI ROKU. 

11.6. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. 

11.7. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich zapisów niniejszego 

Regulaminu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - metryczka  

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………… 

2. Wiek ucznia …………………………………………………………………… 

3. Tytuł pracy …………………………………………………………………… 

4. Adres i nazwa szkoły………………………………………………………….. 

5. Klasa …………………………………………………………………………………. 

6. Telefon szkoły…………………………………………………………………. 

7. Mail szkoły…………………………………………………………………….. 

8. Imię i nazwisko nauczyciela/rodzica………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

Niniejszym oświadczam, że: 

● zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję warunki udziału  

w konkursie w nim określone; 

● jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie  

i majątkowe; 

● nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach; 

● uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach (jeśli dotyczy),  

na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych 

celach promocyjno – reklamowych 

● wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz.883  

z późniejszymi zmianami) 

………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis autora 

………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna/nauczyciela -  

- dot. niepełnoletnich uczestników konkursu 


