
 

Regulamin powiatowego konkursu fotograficznego 

 

I. Hasło konkursu: Uzależnienia – droga donikąd. 

 

II. Organizatorzy konkursu: 

1) Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej  

2) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

1) kategoria I: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) z terenu powiatu dąbrowskiego; 

2) kategoria II: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

dąbrowskiego; 

 

IV. Cele konkursu: 

1) pogłębienie wiedzy o uzależnieniach i substancjach psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, 

narkotyki, dopalacze); 

2) przedstawienie negatywnych skutków uzależnienia od substancji psychoaktywnych  

(w aspekcie  zdrowotnym, społecznym); 

3) promowanie zachowań prozdrowotnych - kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z 

zasadami zdrowego i bezpiecznego stylu życia, uświadomienie, że istnieją różne zachowania 

prozdrowotne korzystne dla człowieka oraz zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 

spowodowane niewłaściwym stylem życia  

 

V. Przedmiot konkursu: 

1. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia kolorowe lub czarno–białe, format zdjęć: A4 (20 x 30 

cm). 

2. Każde zdjęcie powinno być opatrzone tytułem/ hasłem. 

3. Temat oraz tytuł/ hasło zdjęcia powinny nawiązywać do przedstawienia negatywnych 

skutków uzależnienia człowieka od substancji psychoaktywnych (w aspekcie  zdrowotnym, 

społecznym). Prace powinny zwracać uwagę na dbanie o zdrowie swoje i najbliższych, 

propagować zdrowy styl życia wolny od uzależnień. 

4. Jeden uczestnik może dostarczyć na konkurs maksymalnie 2 zdjęcia (dotychczas 

niepublikowane) - liczba nadesłanych zdjęć nie będzie miała wpływu na ostateczny werdykt 

komisji konkursowej.  

5. Zdjęcia mogą być przez autora poddane obróbce komputerowej. 

6. Każde zdjęcie musi być na odwrocie opisane i zawierać dane kontaktowe autora zdjęcia (imię 

i nazwisko autora zdjęć, nazwa szkoły, klasa, do której uczęszcza uczeń)  oraz tytuł / hasło 

zdjęcia.  

7. Każdy uczestnik musi dodatkowo: 

a) złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 do 

regulaminu (dla uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia) lub załącznik nr 2 do 

regulaminu (dla uczestników pełnoletnich)  

b) oraz przesłać zdjęcie w formacie JPG na adres e-mail: zdrowie@powiatdabrowski.pl. 

8. Zdjęcie/ zdjęcia w wersji papierowej i oświadczenie należy przesłać lub dostarczyć na adres: 



Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa 

Tarnowska, z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”. 

9. Zdjęcie / zdjęcia w wersji elektronicznej w formacie JPG należy przesłać na adres  

e-mail: zdrowie@powiatdabrowski.pl. W treści wiadomości e-mail należy podać następujące 

informacje: imię i nazwisko autora zdjęć, szkoła i klasa, do której uczęszcza uczeń, numer 

telefonu.  

10. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do wykonanych zdjęć. 

11. Zdjęcia nie mogą zawierać treści obrażających i naruszających dobre imię innych osób. 

12. Każdy uczestnik konkursu bierze na siebie odpowiedzialność prawną za prawa autorskie. 

13. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez 

uczestnika konkursu całości praw autorskich na organizatorów konkursu i umożliwienie 

wykorzystania fotografii w publikacjach (w tym także w formie plakatów i ulotek powielanie 

technikami m.in.: poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowymi etc.) oraz prezentacji zdjęć  

w mediach, w tym także elektronicznych.  

 

VI. Warunki konkursu: 

1. Konkurs jest jednoetapowy i obejmuje tylko etap powiatowy. 

2. Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które są zgodne z regulaminem konkursu 

i w sposób oczywisty nawiązują do tematu konkursu.  

3. Termin nadesłania/ składania prac upływa 23 maja 2016 r. (liczy się data wpływu). 

4. Bieżące informacje o konkursie, regulamin konkursu i załączniki (do pobrania) dostępne są 

na stronie internetowej organizatorów konkursu: www.powiatdabrowski.pl oraz 

http://pssedabrowatarn.wsse.krakow.pl 

5. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych do konkursu. 

6. Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:  

a) zgodność fotografii z tematem konkursu; 

b) wartość merytoryczna, jasność przekazu; 

c) jakość fotografii oraz estetyka wykonania; 

d) wartość artystyczna, pomysłowość oraz oryginalność wykonania fotografii. 

7. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

8. Zasady nagradzania: 

a) przewiduje się wyłonienie 3 laureatów konkursu, w każdej kategorii; 

b) za zajęcie I, II i III miejsca laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe; 

c) Komisja konkursowa może przyznać również wyróżnienia. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 27 maja 2016 r. na stronie internetowej 

organizatorów konkursu. 

10. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu nastąpi w dniu 1 czerwca 2016 r. podczas 

happeningu promującego „Modę na życie bez uzależnień” w ramach programu „Ogólnopolski 

Głos Profilaktyki” (przy Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zaręby 22,  

33-200 Dąbrowa Tarnowska). 

11. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

12. Dodatkowe informacje mogą Państwo otrzymać pod numerem tel: 14/ 642-24-31 wewn. 

243 lub 14/642-23-96 wewn. 24. 

 

http://www.powiatdabrowski.pl/

