
Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych  

w Samborcu 

 

 „Miejsce pamięci narodowej w obiektywie” –  

regulamin konkursu fotograficznego.  

 

 

I. Cele konkursu: 

a) popularyzacja wśród młodzieży historii kraju ojczystego i regionu poprzez 

upamiętnienie w kadrze aparatu miejsc pamięci narodowej; 

b) podtrzymywanie tożsamości narodowej; 

c) kształtowanie postawy szacunku wobec bohaterów narodowych i ich 

poświęcenia; 

d) rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności.  

 

 

II. Organizacja konkursu. 

 

1. Organizatorami konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu oraz 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczestników fotografii 

przedstawiającej miejsce pamięci narodowej. 

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu 

gminy Samborzec. 

4. Nagrody zostaną wręczone w następującej kategorii: 

a) uczniowie z klas VII – VIII 

5. Z konkursu wyłącza się prace nagrodzone lub zgłaszane w innym konkursie, 

 a także zdjęcia wcześniej publikowane. .  

6. Każdy uczestnik może zgłosić dwie wywołane  fotografie w formacie 15 ˟ 21 

związane z realizacją zadania konkursowego. Fotografie muszą przedstawiać 

to samo miejsce pamięci, np. w różnych porach dnia lub w różnych ujęciach. 



7. Prace nadesłane na konkurs powinny być fotografiami artystycznymi, 

niedopuszczalna jest ingerencja w zdjęcie, np. retusz, fotomontaż, itp. 

8. Konkurs rozpoczyna się  17 stycznia, a kończy 17 lutego br.  

9. Formularz rejestracyjny (załącznik nr 1) wraz z fotografiami należy przesłać 

do  dnia  17 lutego 2023 r. na adres: 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu 

  Samborzec 79 

  27-650 Samborze 

  lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.  

10. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji 

konkursu oraz  publikowanie wyników na stronie szkoły. 

11. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 

podczas uroczystego apelu, który odbędzie się w Samborcu 1 marca 2023 r. na 

placu szkolnym w miejscu pamięci narodowej. 

 

III. KRYTERIA OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH 

Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

Prace zostaną ocenione pod kątem artystycznym i merytorycznym. 

 

IV. NAGRODY 

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach do dnia  24 lutego 2023 r. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie konkursu jest Aneta Walasek,  

tel. 791980503, e-mail: aneta.walasek@wp.pl 

 

 

 

 

 

 
 



załącznik nr 1 

………………………………, dn. ........................ 

 

 

/ pieczątka szkoły / 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Miejsce pamięci narodowej w obiektywie” 

imię i nazwisko  

autora fotografii 

 

 

imię i nazwisko 

opiekuna 

 

nazwa placówki 

oświatowej, 

klasa  

 

 

adres e - mail  

szkoły 

 

 

numer telefonu 

kontaktowego  

 

 

 

fotografia nr 1 

tytuł fotografii  

 

 

 

 

miejsce wykonania  

fotografii 

 

 

 

fotografia nr 2 tytuł fotografii  

 

 

 

 

miejsce wykonania 

fotografii 

 

 

 
 

 

.............................................. 

podpis osoby wypełniającej kartę 


