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REGULAMIN   

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

MAJOWE KAPLICZKI I PRZYDROŻNE KRZYŻE 

JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

LGD „VISTULA – TERRA CULMENSIS” 

 
 

I. ORGANIZATOR KONKURSU: 

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46,  

86-302 Sztynwag. 
 

II. CEL KONKURSU: 

 

Celem konkursu fotograficznego  MAJOWE KAPLICZKI I PRZYDROŻNE KRZYŻE JAKO 

ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO LGD „VISTULA”  jest: 

•  włączenie społeczne i aktywizacja młodzieży z obszaru LGD, zachęcenie do podjęcia 

inicjatywy, 

• informowanie o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i promocja LSR wśród uczniów, 

nauczycieli, rodziców i opiekunów, 

• ukazanie walorów obszaru LGD, podkreślenie atrakcyjności obszaru  dla mieszkańców oraz  

przedsiębiorców, 

• poznanie obszaru LGD, dostrzeżenie jego walorów historycznych i kulturowych oraz 

integracja z regionem, 

• popularyzacja indywidualnego spojrzenia uczestników konkursu na obiekty  z obszaru LGD. 

 
 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie siódmej klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie klas 

gimnazjalnych,  z terenu LGD „Vistula-Terra Culmensis” tj. gmin wiejskich: Grudziądz, Gruta, 

Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą, Chełmno, Lisewo, Stolno, Płużnica. 

Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie jednego zdjęcia (pracy konkursowej) w formie 

papierowej (oznakowanego zgodnie z pkt. IV.1) oraz w wersji elektronicznej (nośnik również opisany 

zgodnie z pkt. IV.2.) oraz wypełnionego i podpisanego  zgłoszenia – załącznik nr 1 (zgłoszenie musi 

być podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu). Pracę konkursową dostarcza 

się do wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela w danej szkole podstawowej, do której 

uczęszcza uczestnik konkursu. 
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3. Wszystkie prace konkursowe zbiorczo wraz z wymaganym załącznikiem nr 1 (każda praca) 

przekazuje do biura LGD wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, o którym mowa w pkt. 

III.2. Przekazanie zbiorcze prac następuje na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

 

4. Termin dostarczenia prac  przez Szkoły, o których mowa w pkt. III.1  do biura LGD „Vistula – 

Terra Culmensis” mającego siedzibę w Sztynwagu pod nr 46 (86-302 Sztynwag), mija w dniu 30 

maja 2018 r. o godzinie 15:00. Decyduje data dostarczenia prac do biura LGD, a nie data stempla 

pocztowego. 
 

5. Do konkursu uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie zdjęcia  wcześniej niewykorzystane                                                       

i nierozpowszechniane przez inne podmioty oraz zdjęcia, które nie były wcześniej nagrodzone lub 

wyróżnione. 
 

IV. ZGŁOSZENIE  DO KONKURSU 

 

1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy dostarczyć do opiekuna konkursu – nauczyciela 

wyznaczonego przez dyrektora szkoły, zdjęcia wywołanego (lub wydrukowanego samodzielnie w 

kolorze na papierze fotograficznym) w formacie 15 x 21 z trwale przymocowaną metryczką zgodną 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu wraz   z wypełnionym i podpisanym drukiem 

zgodnym z załącznikiem nr 1 do regulaminu oraz wersję elektroniczną zdjęcia - plik nagrany na 

opisanej zgodnie z pkt. IV.2 płycie CD/ DVD. Dopuszcza się nagranie wszystkich zdjęć z danej 

szkoły na jednej płycie CD/DVD. 
 

2. Płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora wraz ze wskazaniem daty i miejsca 

wykonania zdjęcia.  W przypadku jednej płyty zbiorczej przekazywanej przez szkołę płyta powinna 

być podpisana nazwą szkoły, a poszczególne pliki ze zdjęciami na płycie powinny być opisane 

imieniem i nazwiskiem autora wraz ze wskazaniem daty i miejsca wykonania zdjęcia. 
 

3. Plik cyfrowy powinien być zapisany jako JPG, podpisany nazwiskiem autora zgodnie z punktem 

IV.2.,  a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny. 

 

 

V.   PRZEDMIOT KONKURSU 
 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego kapliczkę lub krzyż przydrożny  

z terenu LGD „Vistula-Terra Culmensis” tj. gmin wiejskich: Grudziądz (z wyłączeniem miasta 

Grudziądz), Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą, Chełmno  

(z wyłączeniem miasta Chełmno), Lisewo, Stolno, Płużnica.  

 
2. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna. Nie dopuszcza się retuszu fotografii oraz stosowania 

fotomontażu. 

 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych 

fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych  materiałach informacyjno-

promocyjnych wydawanych przez LGD „Vistula – Terra Culmensis” oraz instytucje współpracujące 
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z LGD „Vistula – Terra Culmensis”. 

 

 

VI. Kategorie konkursowe i KRYTERIA OCENY 

 

1. Prace indywidualne: 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów 

1. forma prezentacji kapliczki/ krzyża  od 1 do 5 

2. forma prezentacji walorów miesiąca maja od 1do 5 

3. pomysłowość przedstawienia tematu od 1 do 5 

4. kompozycja zdjęcia i walory estetyczne i artystyczne  od 1 do 5 

 

2. Najaktywniejsza szkoła - w kategorii „najaktywniejsza szkoła” mogą wziąć udział wyłącznie 

szkoły, które prześlą minimum 5 zdjęć wykonanych przez pięciu uczniów danej szkoły. 

Punkty w tej kategorii przyznawane będą za zaangażowanie szkoły na podstawie 

następującego wzoru: 

 

                           zaangażowanie = 
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑠ł𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑧𝑑𝑗ęć 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑐𝑧𝑛𝑖ó𝑤 𝑚𝑜𝑔ą𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑤𝑧𝑖ąć 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł 𝑤 𝑘𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖𝑒∗ x 100 

 

Dodatkowe 5 punktów w tej kategorii jest przyznawane dla szkół, z których uczniowie zostali 

laureatami konkursu w ocenie indywidualnej – tj. zajęli I lub II lub III miejsce. Jeżeli z tej samej 

szkoły dwóch lub więcej uczniów zostanie laureatami konkursu to przyznaje się nadal tylko 5 

punktów. 

 

*) tj. Liczba uczniów klasy VII oraz klas gimnazjalnych danej szkoły podstawowej 

uczestniczącej w konkursie wg stanu w SIO na dzień 31.03.2018 r. 

 

 

VII. OCENA PRAC 

 

1. W kategorii „Prac indywidualnych” ocena  prac zostanie dokonana na podstawie kryteriów 

oceny, o których mowa w pkt. VI.1.  przez specjalnie powołaną trzyosobową Komisję 

Konkursową. 

2. Ustalenie wyniku w kategorii „Najaktywniejsza szkoła” następuje w drugiej kolejności na 

podstawie kryteriów, o których mowa w pkt. VI.2. przez Komisję Konkursową, o której mowa 

w pkt. VII.1. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalenia składu komisji 

konkursowej. 

4. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny 

poszczególnych prac konkursowych. 

5. Prace Komisji Konkursowej są niejawne. W pracach komisji konkursowej bez prawa 
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decydowania i wpływania na wynik konkursu, mogą brać udział jako pomoc techniczna 

pracownicy biura LGD oraz jako obserwatorzy członkowie Zarządu. 

6. Decyzja Komisji wyłaniająca Laureatów Konkursu w obu kategoriach konkursowych jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

VIII. NAGRODY I INAUGURACJA  KONKURSU  

 

1.Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w obu kategoriach tj.: 

a) 3 nagrody indywidualne w kategorii „Prace indywidualne” za zajęcie I, II i III miejsca                

w konkursie;   

b) 3 nagrody dla szkół w kategorii „Najaktywniejsza szkoła” za zajęcie I, II i III miejsca                

w konkursie; 

2.  Miejsce i termin wręczenia nagród wraz z listą  laureatów konkursu zostanie opublikowana na 

stronie internetowej www.lgdvistula.org, dodatkowo informacja ta zostanie przekazana do  osób  

wskazanych  do kontaktu z ramienia szkoły. 

3. Podczas uroczystości wręczenia nagród odbędzie się wystawa wszystkich zgłoszonych prac 

konkursowych. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie praw do zmiany zasad lub czasu trwania konkursu. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia 

się zbyt małej liczby prac spełniających wymogi formalne. 

3. Informacje związane z konkursem można uzyskać w Biurze LGD lub na stronie internetowej 

www.lgdvistula.org 

http://www.lgdvistula.org/

