
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu 

„Śladami Łukasiewicza”  

na fotografię i pracę plastyczną 

 

§ 1 

Cele konkursu:  

⚫ popularyzacja wiedzy o działalności Ignacego Łukasiewicza; 

⚫ zachęcenie do odkrywania historii przemysłu naftowego w swoim regionie i w Polsce; 

⚫ podkreślenie znaczenia pracy na rzecz innych i rozwoju nauki; 

⚫ wspieranie kreatywności dzieci i młodzieży; 

⚫ poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii i plastyki. 

 

§ 2 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, ul. Ks. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego 18, 38-300 Gorlice, 

tel. (18) 3536040, e-mail: zs_1@lukasiewicz.gorlice.pl. 

 

§ 3 

Uczestnicy konkursu:  

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

z terenu powiatu gorlickiego, a także uczniowie szkół zrzeszonych w Radzie Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza z terenu całego kraju. 

2. Autorem pracy nie może być zespół osób. Jeden uczestnik może być autorem tylko jednej pracy 

plastycznej lub jednej do trzech fotografii. 

 

§ 4 

Sposób przygotowania prac: 

1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej lub fotografii interpretującej hasło 

przewodnie konkursu: „Śladami Łukasiewicza”. Ignacy Łukasiewicz zapisał się w historii jako 

niestrudzony badacz, odkrywca i filantrop, działając w wielu miastach w ciągu swojego życia. 

Prace zgłoszone na konkurs powinny przedstawiać widoczne do dziś ślady jego działalności 

lub pokazywać jak dzisiaj możemy iść w jego ślady. 

2. Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4 lub A3. Praca może być wykonana 

w dowolnej technice plastycznej (z wyłączeniem grafiki komputerowej), umożliwiającej 

wysyłkę i ekspozycję pracy. 

3. Dane autora należy umieścić na odwrocie pracy. 



4. Fotografia powinna być zapisana jako plik cyfrowy w formacie JPEG, jpg lub png. 

5. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 10 MB. 

6. Krótszy bok zdjęcia powinien wynosić co najmniej 1800 pikseli. Wymagana minimalna 

rozdzielczość zdjęcia to 300 dpi. Fotografia nie może zawierać znaków wodnych. 

7. Wraz z fotografią należy przesłać wydrukowane, podpisane i zeskanowane oświadczenie oraz 

formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1). 

8. Każda zgłoszona praca musi być wykonana osobiście przez autora, bez pomocy osób trzecich. 

 

§ 5 

Zasady oceny przygotowanych prac: 

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, decyzja komisji konkursowej jest 

nieodwołalna. 

2. Prace uczestników zostaną ocenione osobno w dwóch kategoriach (praca plastyczna 

i fotografia) według trzech grup wiekowych: 

a) szkoły podstawowe – klasy 1-3, 

b) szkoły podstawowe – klasy 4-8, 

c) szkoły ponadpodstawowe (licea i technika). 

3. W każdej kategorii i grupie wiekowej zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca (z zastrzeżeniem 

§ 8 punkt 2 i 3). 

4. Ocenie podlega: 

⚫ poprawność estetyczna i techniczna prac, 

⚫ zrealizowanie hasła konkursowego „Śladami Łukasiewicza”, 

⚫ oryginalność ujęcia tematu, 

⚫ kreatywność. 

 

§ 6 

Nagrody: 

1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla laureatów. 

 

§ 7 

Miejsce i termin składania prac: 

1. Prace plastyczne, wraz z wydrukowanym i wypełnionym formularzem zgłoszeniowym 

i oświadczeniem (załącznik nr 1) należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres organizatora 

w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2022 r. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas ich transportu 

lub wskutek wadliwego opakowania przez uczestnika. 



3. Fotografie powinny być dostarczone drogą elektroniczną na e-mail: 

foto.konkurs@lukasiewicz-gorlice.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2022 r. 

4. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się w czerwcu 

2022 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie). 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe: 

1. Prace konkursowe niespełniające warunków Regulaminu oraz wysłane po terminie wskazanym 

w § 7 Regulaminu nie zostaną dopuszczone do Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w danej kategorii lub grupie 

wiekowej, w przypadku, gdy liczba Prac Konkursowych, które wpłyną w terminie określonym 

w § 7 nie przekroczy liczby 4 w danej kategorii lub grupie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania wyróżnień w danej kategorii lub grupie. 

4. Organizator, zastrzega sobie prawo do prezentowania prac na stronie szkoły, wystawie oraz 

ich publikacji. 

5. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane, wszelkie wątpliwości 

w przedmiocie Konkursu rozstrzyga Organizator. 

6. W sytuacjach wyjątkowych Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 

regulaminu.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania uroczystości wręczenia nagród ze względu na 

stan epidemii. 

 

§9 

Klauzule Własności: 

1. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona i publikowana. Zgłoszenie pracy do 

konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, 

że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że uczestnicy posiadają prawa 

do wykorzystania wizerunku osób trzecich. 

2. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do 

nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę 

na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji 

i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 

nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, 

wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne prezentacje, 

a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością, prowadzonych przez 

Organizatora). 



3. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie 

ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym 

konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.  



Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu  

„Śladami Łukasiewicza”  

na pracę plastyczną lub fotografię 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:  

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

2. Adres zamieszkania: 

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

3. Telefon kontaktowy: 

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

4. E-mail: 

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

5. Nazwa i adres szkoły: 

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

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

6. Liczba prac (dotyczy fotografii): …………………………. 

 

 

 

............................................................ …………............................................. 
(data i miejscowość) (podpis uczestnika/opiekuna) 

 

 



Oświadczenie 

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace 

wykonałam/-em osobiście, oraz posiadam prawa do wizerunków osób przedstawionym w mojej pracy. 

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków regulaminu konkursu. 

Udział w Międzyszkolnym Konkursie na fotografię i pracę plastyczną jest automatycznie wyrażeniem 

zgody na: 

1. Prezentacje i publikowanie nadesłanych prac w TV, prasie, Internecie i innych dowolnych mediach 

oraz wykonywanie dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, kaset video, filmów w ramach 

promocji Konkursu i imprez jej towarzyszących oraz materiałów promocyjnych dotyczących 

działalności organizatorów i sponsorów. 

2. Przetwarzanie danych osobowych autora (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679): 

• Administrator danych: Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, ul. Ks. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego 18, 38-300 Gorlice, zs_1@lukasiewicz.gorlice.pl, tel. (18) 353 60 40. 

• Inspektor ochrony danych - iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636. 

• Cele przetwarzania danych osobowych - Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie 

w celu oceny pracy zgłoszonej do Międzyszkolnego Konkursu na fotografię i pracę plastyczną. 

• Dane takie jak: imię i nazwisko, oddział, szkoła, wizerunek uczestnika mogą być przetwarzane 

na podstawie wyrażonej zgody (również po zakończeniu trwania konkursu): na stronie 

internetowej szkoły, w gazetkach i innych publikacjach promujących konkurs, na wystawie prac 

biorących udział w konkursie. Informację taką dołącza się do wysyłanych prac. 

W przypadku uczestnika niepełnoletniego zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

W przypadku braku zgody praca nie będzie poddawana ocenie. 

• Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału 

w konkursie i jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

• Prawo dostępu do danych osobowych - Pełnoletni uczestnicy konkursu/rodzice uczestników 

niepełnoletnich mają prawo do dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wyrażonej zgody. 

• Okres przechowywania danych osobowych - 5 lat. 

• Dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób. 

• Dane uczestników będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że wykorzystane będą 

tylko w celu dla, którego zostały zebrane. 

 

............................................................ …………............................................. 
 (data i miejscowość) (podpis uczestnika/opiekuna) 

 

 …………............................................. 
 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

mailto:zs_1@lukasiewicz.gorlice.pl
mailto:iod@powiatgorlicki.pl

