
                   

KONKURS  

FOTOGRAFICZNY  

 

 „ Skrzydła życia” 

 II edycja 

 

„Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem:  

 możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka.”        
                    Bruno Ferraro 

 
Konkurs ma na celu zobrazowanie przemyśleń i interpretacji młodzieży             

w zakresie problematyki uzależnień i przemocy.  
Zadaniem młodych ludzi jest wyreżyserowanie i utrwalenie za pomocą 

fotografii współczesnego problemu przemocy i uzależnień. 
 
 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
Dane podstawowe: 
 
Organizator: Stowarzyszenie Alae w Buku 

 

Współorganizatorzy:  

- Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Buku,  

- Komenda Miejska Policji w Poznaniu 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu 

 

Honorowy patronat:  

- Starosta Poznański, 

- Burmistrz Miasta i Gminy Buk. 

 

Adresaci konkursu: 

Młodzież powiatu poznańskiego w wieku od 13 do 18 roku życia. 

 

 



Terminy: 

Termin nadsyłania prac do dnia  –  30. 03. 2016 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30. 04 .2016r. 

 

I. CELE KONKURSU 
 
1. Zachęcenie nauczycieli, rodziców i uczniów do czynnego zainteresowania się 

problematyką zagrożenia narkomanią, alkoholizmem i przemocą; 
2. Twórcze przedstawienie przez młodzież przemyśleń związanych z zapobieganiem 

przestępczości, patologiom oraz uzależnieniom; 
 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Alae w Buku z siedzibą: Buk ul. 

Dobieżyńska 27. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
3. Prace należy dostarczyć do siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  
(z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY). 

4. Termin nadsyłania prac upływa 30. 03. 2016r. 
5. Jeden twórca może nadesłać na konkurs więcej niż jedną pracę. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, 

powstałe w wyniku transportu pocztowego, dlatego prosi o odpowiednie 
opakowanie. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są 
przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika. 

7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy 
na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.  

8. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte                         
w regulaminie. 

9. Prace konkursowe powinny spełnić następujące wymagania:  
a) tematyka pracy : 
- uzależnienia (min. Internet, narkotyki, dopalacze, alkohol), 
- przemoc (min. przemoc w rodzinie, przemoc w szkole, przemoc rówieśnicza) 
b) prace powinny być wykonane w  formie Fotografii  

(Format – A4 lub A3, dostarczona w wersji papierowej oraz na nośniku CD).  
c) Każda praca powinna zawierać następujące dane: 

- tytuł pracy 
- imię i nazwisko autora  
- wiek 
- nr szkoły i klasy,  
- zgodę rodziców na wzięcie udziału w konkursie oraz na przetwarzanie 
danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
Nr 133, poz. 833) 
 

10. Z chwilą nadesłania prac na konkurs następuje przeniesienie praw autorskich na 
organizatora i stają się one jego własnością. Mogą być wykorzystane do 



organizowania wystaw, w ramach publikacji (też elektronicznych), udostępniane 
osobom trzecim itp. Nadsyłając pracę na konkurs autor zgadza się na jej 
późniejsze upowszechnianie przez organizatora, w tym na zamieszczenie swojego 
imienia  i nazwiska oraz danych szkoły przez organizatora oraz na wykorzystanie 
prac w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych. 

 
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
 
12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 
 
III. OCENA PRAC 
 

1. W skład komisji konkursowej wejdą: 
- przedstawiciel Stowarzyszenia Alae w Buku, 
- przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Buku, 
- przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie  
- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 

2. Prace będą oceniane pod względem merytorycznym i artystycznym. 
3. Kryteriami oceny będą: 

a) zgodność doboru tematu pracy z problematyką zapobiegania przemocy oraz 
uzależnieniom 
b) walory profilaktyczne 

       c) oryginalność 
4. Nagradzani będą autorzy najlepszych prac. Laureatami konkursu będą osoby 

wyłonione przez Komisję Konkursową.  
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja zastrzega sobie prawo do 

swobody w wyborze najlepszych prac. 
 

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD 
 

Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi                                 
do 30 kwietnia 2016r. Dokładne miejsce i czas zostaną ogłoszone do dnia 
15.04.2016r., o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przez placówki 
oświatowe. 
 

V. NAGRODY  
 

1. Nagrody za osiągnięcie I, II i III miejsca oraz nagrody dla wyróżnionych. 
1. Planuje się  zorganizowanie wystawy najlepszych prac oraz publikację 

najlepszych prac na stronach internetowych. 
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz nie 

przechodzą na inne osoby. 
 
 

 
   
               


