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Konkurs  

  „Obiekty obronne i militarne województwa śląskiego” 

REGULAMIN 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą  „Obiekty 

obronne i militarne województwa śląskiego” zwany dalej Konkursem.  

2. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie plansz, obrazujących obiekty obronne                       

i militarne województwa śląskiego (np.: grody, zamki, wieże, mury miejskie, twierdze 

bastionowe, dwory, folwarki i klasztory otoczone murami, a także fortyfikacje XX-wieczne). 

3. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, al. Jana Pawła II 

126/130, 42-200 Częstochowa, tel. 34/361-29-04,  adres strony internetowej: 

http://www.zst.czest.pl, Partnerem jest Oddział Polskiego Związku Inżynierów                              

i Techników Budownictwa w Częstochowie. 

4. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na obiekty obronne i militarne znajdujące się na 

terenie województwa śląskiego (grody, zamki, wieże, mury miejskie, twierdze bastionowe, 

dwory, folwarki i klasztory otoczone murami, fortyfikacje XX-wieczne, itp) oraz 

przedstawienie ich historii,  propagowanie wśród młodych ludzi sztuki fotografowania jako 

jednej z form artystycznego wyrazu a jednocześnie jednego z najlepszych środków 

komunikacji międzyludzkiej a także poznawanie historii swojego regionu. 

5.  Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestnicy mają własnoręcznie 

wykonać pracę - plakat obrazujący wybrany obiekt obronny bądź militarny. W drugim 

etapie jego makietę. W drugim etapie weźmie udział najlepszych 10 uczestników 

pierwszego etapu. 

6. Pierwszy etap Konkursu trwa od 1 marca 2016 roku do 15 kwietnia 2016 roku. Ogłoszenie 

wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 28 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół 

Technicznych podczas Festiwalu Techniki. 

7. Drugi etap trwa od 1 maja 2016 roku do 20 września 2016 roku. Ogłoszenie wyników                      

i wręczenie nagród nastąpi w dniu 30 września 2016 roku podczas Dnia Patrona Szkoły.  
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8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną lub 

elektroniczną. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I WYMAGANIA TECHNICZNE  

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski i przeznaczony wyłącznie dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. 

3. Prace konkursowe muszą być autorskimi, nie mogą być wcześniej rozpowszechniane.  

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 

województwa śląskiego, którzy nadeślą zgłoszenie konkursowe (załącznik nr 1) oraz 

samodzielnie wykonane prace. 

5. Uczestnik konkursu powinien wykonać pracę - planszę na formacie 70 cm x 100  cm (B1). 

Plansza ma zawierać własnoręcznie wykonane zdjęcie (zdjęcia) wraz z krótkim opisem 

historii wybranego obiektu militarnego czy obronnego. Zdjęcia umieszczone na planszy 

mają mieć format minimum 21 cm x 30 cm.  Plansza może być wykonana dowolną techniką 

i powinna być oprawiona w antyramę  w tym samym formacie.  

6. Do planszy należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do  wykorzystanych  

fotografii oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).    

7. Zgłoszenie wraz z pracą (planszą) i oświadczeniami należy dostarczyć w terminie                   

do 15 kwietnia 2016 roku (decyduje data przyjęcia w sekretariacie ZST) do siedziby 

organizatora: Zespół Szkół Technicznych al. Jana Pawła II 126/130, 42 - 200 Częstochowa    

z dopiskiem „Konkurs militarny”. Dostarczonych prac nie zwracamy. 

8. W przypadku nadesłania większej liczby prac z jednej placówki, każdą należy podpisać 

imieniem i nazwiskiem autora. 

9. W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć oświadczenie rodzica lub prawnego 

opiekuna (załącznik nr 3). 

10. W drugim etapie uczestnicy mają wykonać makietę wcześniej przedstawionego obiektu. 

Makietę będzie można także wykonać (częściowo z własnych materiałów) na warsztatach 

zorganizowanych we wrześniu 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie. 

11. Wykonane prace - plansze oraz makiety można będzie oglądać w dniu 30 września 2016 r. 

na wystawie pokonkursowej w Zespole Szkół Technicznych podczas Dnia Patrona Szkoły.  

12. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną także zamieszczone na stronie internetowej ZST   

( http://www.zst.czest.pl ). 
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§ 3. ZGODY I UPRAWNIENIA  

1. Prace nadesłane przez osoby nie spełniające warunków regulaminu nie będą przyjmowane 

do konkursu.  

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki 

przedstawione przez organizatora w formularzu zgłoszeniowym oraz niniejszym 

regulaminie. 

3. Wszelkie sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga organizator Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu nawet w trakcie jego 

trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

§ 4. JURY i NAGRODY  

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator.  

2. Komisja Konkursowa (zwana dalej Jury) powołana przez Organizatora dokona oceny prac. 

3. Jury przy ocenie prac w I etapie będzie brało pod uwagę przede wszystkim czy samodzielnie 

wykonane fotografie przedstawiają w oryginalny sposób obiekt militarny/obronny oraz 

wygląd całości planszy.  

4. Jury przy ocenie prac w II etapie będzie brało pod uwagę przede wszystkim jak najbardziej 

wierne odtworzenie wybranego obiektu, estetykę wykonania, dobór materiałów.  

5. Jury wyłoni zwycięzców w ciągu 7 dni od daty zakończenia poszczególnych etapów 

Konkursu.  

6. Jury decyduje o: 

 przyznaniu nagród w pierwszym etapie konkursu,  

 zakwalifikowaniu uczestników do drugiego etapu, 

 przyznaniu nagród w drugim etapie. 

7. Jury w I etapie przyzna jedną nagrodę główną (smartwatch) oraz trzy wyróżnienia.  

8. Jury w II etapie przyzna jedną nagrodę główną (tablet) oraz trzy wyróżnienia.  

9. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.  
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Załącznik nr 1 

 

…………………….. 

(data) 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU  

„Obiekty obronne i militarne województwa śląskiego” 

 

1. Imię i Nazwisko, wiek autora pracy – planszy  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa placówki oświatowej    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

3. Adres placówki oświatowej 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

4. Imię i Nazwisko opiekuna 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Nazwa fotografowanego obiektu i adres 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pieczątka Szkoły/ podpis Dyrektora…………………………………………………….. 

 

Proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 
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     Załącznik nr 2 

 

…………………….. 

(data) 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH DO ZDJĘĆ  

I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem wykorzystanych zdjęć i nie naruszam praw autorskich oraz 

dóbr osobistych.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, rozpowszechnianie, zamieszczanie                              

w Internecie, na wystawie pokonkursowej planszy ze zdjęciami przez Zespół Szkół Technicznych    

w Częstochowie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursu „Obiekty 

obronne i militarne województwa śląskiego”. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu konkursu, który rozumiem                                   

i akceptuję.  

 

 

 

…………………………………………………. 

Imię i Nazwisko uczestnika Konkursu 
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Załącznik nr 3 

 

…………………….. 

(data) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka /podopiecznego 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i Nazwisko) 

 

w konkursie „Obiekty obronne i militarne województwa śląskiego” organizowanym przez Zespół 

Szkół Technicznych  w Częstochowie, z siedzibą na Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa. 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

                                          (Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna uczestnika Konkursu) 

 

 


