
 

 
Projekt „Instrukcja Niebicia” realizowany w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

 

 
 

REGULAMIN 

Konkursu fotograficznego  

pn. „ZDROWE ŻYCIE bez przemocy, agresji i uzależnień”  

dla uczniów szkół podstawowych 
 

 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

 

1. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola 

2. Komenda Miejska Policji w Opolu  

3. Straż Miejska w Opolu 

 

 

II. Cel konkursu:  

 

 Profilaktyka uzależnień. 

 Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej. 

 Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych i mobilizowanie do rozwijania swoich pasji                                   

i zainteresowań. 

 Promocja zdrowego stylu życia. 

 Popularyzacja fotografii wśród uczniów szkół podstawowych. 

 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

 

Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Opola. 

 

 

IV. Przedmiot konkursu:  

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii, która swoją treścią będzie nawiązywała do 

problematyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy i agresji,  szczególnie ukazując alternatywne 

sposoby spędzania czasu wolnego, rozwój pasji i zainteresowań i promocji zdrowia.    

 

 

V. Format prac: 

 

1. Zdjęcia kolorowe lub monochromatyczne (czarno-białe,sepia). 

2. Rozmiar minimum: 15 x 21 cm, 

3. Oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG na płycie CD, 

4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 

ingerencji graficznej będą odrzucane.  

5. Dopuszcza się:  

• obróbkę zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie filtrów itp., 

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). 

6. Nie będą akceptowane prace:  

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej, 

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

 

 



 

 

 

 

VI. Prace konkursowe powinny zawierać:                                                                                                                                                                    

 

 tytuł pracy 

 imię i nazwisko, 

 klasę i adres szkoły 

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela, że fotografia została wykonana samodzielnie 

przez ucznia; nie była wcześniej nigdzie publikowana, nie narusza praw autorskich osób trzecich, dóbr 

osobistych osób, które zostały na niej przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych; 

 

VII. Kryteria oceny prac:  

 

 Treść korespondująca z hasłem konkursu; 

 Nowatorstwo, pomysłowość i zaangażowanie. 

 

VIII. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs realizowany jest na terenie opolskich szkół podstawowych. 

2. Wybrane prace wraz z wypełnioną Kartą Konkursową należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia              

14 listopada 2014r. na adres:  Straż Miejska 

     ul. Reymonta 47B 

       45-072 Opole 

3. Ze względów formalnych prace przekazane po wyznaczonym czasie mogą zostać niedopuszczone do 

oceny przez jury konkursowe. 

4. Prace konkursowe ocenia jury, składające się z przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 

Miasta Opola, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, Komendy Miejskiej Policji w Opolu, 

Straży Miejskiej w Opolu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Opolu.  

5. Ocena prac odbędzie się w siedzibie Straży Miejskiej w Opolu w dniu 21 listopada 2014r.  

6. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

7. Organizatorzy dopuszczają możliwość wyróżnienia dodatkowych prac konkursowych. 

8. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu działań, o terminie którego 

organizatorzy powiadomią odrębnym pismem. 

9. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

10. Ochrona danych osobowych: 

 Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane jedynie w celach przeprowadzenia 

konkursu, wyłonienia Uczestników, którym przysługiwać będzie prawo do otrzymania nagrody, 

wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

 Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., 

poz.1148). Administratorem danych są Organizatorzy. 

 Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. I “Ochrony danych osobowych” obejmuje także 

publikacje imienia i nazwiska autorów zwycięskich prac wraz z nazwa miejscowości, w której 

zamieszkuje, na stronach internetowych Organizatorów oraz w lokalnych mediach.  

 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie 

udziału w konkursie. 

11. Koordynatorzy projektu:  

 Aleksandra Mazur – Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola,  

 ul. Budowlanych 4, 45-005, tel. /77/ 44-35-753, e-mail: aleksandra.mazur@um.opole.pl 

 st. str. Anna Papuszka – Straż Miejska w Opolu, ul. Reymonta 47B, 45-072 Opole,  

 tel. /77/ 40-25-100, e-mail: anna.papuszka@strazmiejska.opole.pl, 

 asp. sztab. Maciej Kędra – Komenda Miejska Policji w Opolu, ul. Powolnego 1,  

 45-078 Opole, tel. 422-25-76, fax /77/ 422-35-74, e-mail: profilaktyka.kmp@wp.pl 

 

Organizatorzy 
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