
Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego

„Z obiektywem na spacerze w czasie - „Rudy”, „Alek”, „Zośka” -
ludzie, miejsca, wydarzenia w oczach młodzieży”

1. Organizatorem konkursu jest  Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych 
Żołnierzy Batalionów „Zośka" i „Parasol”.

2. Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych i trwa od 27 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 14 dni od jego zakończenia.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Cele konkursu:
a. popularyzowanie wiedzy historycznej
b. rozwijanie zainteresowań historią żołnierzy Szarych Szeregów ze szczególnym 

uwzględnieniem postaci „Rudego”, „Alka” i „Zośki” i innych bohaterów z 
„Kamieni na Szaniec” – żołnierzy Szarych Szeregów.

c. upowszechnianie wiedzy o losach młodych ludzi w czasie II wojny światowej
d. doskonalenie umiejętności fotograficznych
e. wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji
f. rozwijanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic w życiu młodych 

ludzi w różnych okresach historycznych
6. Konkurs odbywać się będzie na poziomach dla uczniów szkół podstawowych i dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych.
7. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane przez uczestników, inspirowane 

fotografiami udostępnionymi przez organizatorów lub dostępnymi w domenie 
publicznej. Dostępne fotografie dotyczą losów „Rudego”, „Alka” i „Zośki” oraz 
żołnierzy Szarych Szeregów.

8. Prace konkursowe mogą być przygotowywane indywidualnie, przez jednego ucznia 
lub zbiorowo (grupa dwóch lub więcej uczniów).

9. Każda szkoła może nadesłać dowolną ilość prac w kategoriach:
a. Miejsca
b. Wydarzenie
c. Ludzie
d. Impresja (Wrażenie)

10. Zadaniem uczestników konkursu jest:
a. Wybranie jednego ze zdjęć udostępnionych przez organizatorów na stronie  

https://www.facebook.com/zoskaiparasol/ lub dostępnych w domenie 
publicznej  dotyczących losów „Rudego”, „Alka” i „Zośki” oraz innych żołnierzy 
Szarych Szeregów.

b. Wykonanie samodzielnie zdjęcia inspirowanego wybraną fotografią.
c. Przesłanie w formie elektronicznej na adres  sh.batalionzoska@gmail.com 

zdjęcia w formacie jpg. 
d. Dołączenie do zdjęcia opisu według wzoru: autor, data i miejsce wykonania 

zdjęcia, opis, kategoria wiekowa (Szkoła Podstawowa lub Szkoła 

https://www.facebook.com/zoskaiparasol/
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Ponadpodstawowa), kategoria tematyczna (Miejsca, Wydarzenie, Ludzie. 
Impresja) nazwa szkoły.

e. Dołączenie do zdjęcia linku lub fotografii, która była inspiracją pracy 
konkursowej.

11. Do konkursu można zgłaszać tylko fotografie oryginalne, samodzielnie wykonane, 
nigdzie niepublikowane i nienagradzane.

12. Organizator powoła jury, które oceni nadesłane prace.

13. Zwycięskie prace, trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii tematycznych, zostaną 
nagrodzone  nagrodami rzeczowymi, w tym wydawnictwami Społecznego Komitetu 
Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień, 
oraz do nieprzyznania żadnej nagrody w danej kategorii tematycznej.

15. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wynikach i o sposobie odbioru nagród 
pocztą elektroniczną.

16. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk 
laureatów konkursu na swojej stronie internetowej http://  www.batalionzoska.pl   oraz 
na stronie Facebookowej https://www.facebook.com/zoskaiparasol/

17. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

18. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 
ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.

19. Uczestnik przesyłając zdjęcie na konkurs zobowiązany jest do dołączenia skanu lub
zdjęcia pisemnej zgody osoby znajdującej się na zdjęciu na nieodpłatną publikację i
rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z wzorem: „Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO  oraz  na  podstawie  art.  81  ust.  1  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. Nr 880) dobrowolnie wyrażam
zgodę  na  przetwarzanie  mojego  wizerunku,  w  tym  na  nieodpłatne  wykorzystanie
zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje  wykorzystanie,  utrwalanie,  obróbkę  i  powielanie  wykonanych zdjęć  oraz
filmów przez Społeczny Komitet Opieki na Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów
Zośka  i  Parasol  z  siedzibą  pod adresem:  00-491  Warszawa ul.  M.  Konopnickiej  6,
zwany dalej Komitetem.

20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody 
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie 
danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) oraz zgody na 
prezentację pracy na stronie internetowej i profilu Facebookowym organizatora.
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