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Opis  Konkursu 

 

Gdy mówimy o starej Warszawie to stają nam przed oczyma czarno-białe obrazy przedwojennej 
stolicy bądź zdjęcia pogruchotanego wojenną zawieruchą miasta. Zupełnie inaczej postrzegamy 
powojenne losy miasta. Lata 50., 60., 70., 80. czy 90. ubiegłego wieku jawią się jako czas nie tak 
odległy, okres w którym Warszawa nie zmieniała się już tak dynamicznie. 

W naszym konkursie fotograficznym „Wola – wczoraj i dziś" chcemy pokazać ogrom zmian, dać 
świadectwo miejscom i budynkom, które już nie istnieją. Oczekujemy, że odnajdziecie pokazywane 
przez nas miejsca i zdecydujecie, czy będziecie chcieli fotografować zaprezentowane kadry w sposób 
możliwie dokładny w stosunku do oryginału (KATEGORIA HISTORYCZNA) czy też postawicie przede 
wszystkim na pomysłowość (KATEGORIA WSPÓŁCZESNA). 

Zdjęcia wzorcowe, przyporządkowane dla danej szkoły, znajdują się na stronie Organizatora Konkursu 
www.traugutt.edu.pl/konkursy.html oraz na stronie internetowej szkoły Uczestnika Konkursu, do 
której uczęszcza w okresie trwania Konkursu. 

 

I.  

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest  

XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta 

01-047 Warszawa, ul. Miła 26, 

tel./fax. (022) 838 335 32 

2. W sprawach merytorycznych i formalnych do kontaktów z Uczestnikami Konkursu upoważniony 
jest: 

p. Marcin Gudziak, e-mail: mgudziak@traugutt.edu.pl  

oraz  

p. Michał Osypowicz, e-mail: mosypowicz@traugutt.edu.pl  

 

3. Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 

4. Konkurs objęty jest patronatem Narodowego Archiwum Cyfrowego 

 

II.  

Założenia i cel Konkursu 

 

Celem Konkursu jest: 

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przeszłością i zachodzącymi na Warszawskiej Woli 
procesami, zjawiskami i wydarzeniami historycznymi,  

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przeszłością i zachodzącymi na Warszawskiej Woli 
procesami, zjawiskami i wydarzeniami kulturowymi, 
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- rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przeszłością i zachodzącymi na Warszawskiej Woli 
procesami, zjawiskami i wydarzeniami społecznymi, 

- ukazanie związków pomiędzy wydarzeniami w dziejach Polski a historią dzielnicy, 

- kształtowanie postaw patriotycznych, 

- budowanie poczucia tożsamości z dzielnicą. 

 

III.  

Uczestnicy Konkursu 

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów wolskich szkół ponadgimnazjalnych: 

- CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia  

- III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego  

- LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka” 

- XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 

- XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego 

- XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta 

 - XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kamila Cypriana Norwida 

 - XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego 

 - XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika 

 

2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace (po jednej pracy na każde zaproponowane na 
liście Organizatora Konkursu zdjęcie, przypisane do danej szkoły).  

3. Na każdą pracę Uczestnika składa się fotografia i praca pisemna (opis miejsca wraz z krótką 
historią). 

4. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego Uczestnika. 

 

IV.  

Czas i miejsce trwania Konkursu 

 

1. Konkurs rozpoczyna się 07 września 2015 r. i trwa  do 30 września 2015 r. włącznie. 

2. Miejscem Konkursu jest szkoła, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu w okresie trwania 
Konkursu. 

 

V.  

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  



2. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest 
osoba zgłaszająca fotografie. 

3. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza konkursowego 
zamieszczonego na podstronie Organizatora Konkursu 
http://www.traugutt.edu.pl/formularz2015.pdf  

4. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.traugutt.edu.pl/formularz2015.pdf  
wymaga podania następujących informacji o Uczestniku: 

- tytuł pracy (fotografii), 

- imię i nazwisko (oraz pseudonim), 

- adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość), 

- nazwę i adres szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Dzielnicy Wola, do której Uczestnik 
Konkursu uczęszcza w okresie trwania Konkursu, 

- telefon kontaktowy, 

- adres e-mail, 

- data urodzenia. 

5. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. 

6. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym udział w niniejszym Konkursie jest 
równoznaczne z oświadczeniem, iż: 

- zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej 
całość praw autorskich, 

- Uczestnik Konkursu posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na 
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych 
związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach 
internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

7. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji 
niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz 
terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową;  

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

- w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

- jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze 
przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów;  
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- wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i szkoły, kdo której Uczestnik 
uczęszcza w okresie trwania Konkursu) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem 
(tegorocznej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach 
internetowych Organizatora Konkursu, szkoły macierzystej Uczestnika (do której uczęszczał w 
okresie trwania Konkursu) oraz Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz wykorzystywanie 
ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

 

8. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu 
oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 

9. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii zainspirowanej zdjęciem wybranym                    
z listy przedłożonej przez Organizatora na podstronie www.traugutt.edu.pl/konkursy.html oraz 
stronie macierzystej szkoły Uczestnika Konkursu, do której uczęszcza w okresie trwania Konkursu.  

Zdjęcia z listy Organizatora, stanowiące wzorzec, są własnością Narodowego Archiwum Cyfrowego. 

10. Wykonana przez Uczestnika i przedstawiona do Konkursu fotografia winna być uzupełniona pracą 
pisemną (tj. opisem miejsca przedstawionego na fotografii wraz z krótką historią miejsca 
przedstawionego na fotografii). 

11. Wykonana przez Uczestnika praca pisemna będzie traktowana jako integralna część pracy                         
i zostanie wykorzystana na wystawie jako opis do wykonanej fotografii. Opis miejsca, do którego 
będzie nawiązywać fotografia, ma być jednocześnie tytułem pracy. 

12. Wszystkie fotografie wykonane przez Uczestnika Konkursu,  wraz z pracą pisemną, powinny 
zostać zgłoszone jednocześnie z formularzem konkursowym, o którym mowa w rozdz. IV pkt. 4 
regulaminu oraz opisem. 

13.Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 
ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: 

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

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

14. 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). 

15. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie 
wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego 

 

VI.  

Nadsyłanie prac 

 

1. Prace Konkursowe należy nadsyłać do 30 września 2015 r. w załączniku na adres szkoły 
macierzystej Uczestnika Konkursu.  

2. Prace Konkursowe, poza opisanymi w rozdz. V pkt. 9 – 12, muszą spełniać następujące kryteria: 

- każda fotografia powinna zostać przesłana, w wersji elektronicznej, w dwóch wersjach: 

 minimalnych wymiarach 1200x800px do maksymalnych 1600x1200px, zapis                      
w formacie JPG,  

 o minimalnych wymiarach 2000x3000px, zapis w formacie PDF; 
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- każdy opis powinien zostać przesłany, w wersji elektronicznej, 

- każdy formularz powinien ostać przekazany w wersji papierowej. 

 

VII. 

Ocena fotografii biorących udział w Konkursie 

 

1. Jury powołane przez Organizatora Konkursu do prac w danej ponadgimnazjalnej szkole Dzielnicy 
Wola m. st. Warszawy, wyłoni jednego laureata Konkursu, który prześle najciekawszą pracę 
fotograficzną. 

2. W skład powołanego Jury będą wchodzili wyłącznie przedstawiciele szkoły macierzystej Uczestnika 
Konkursu, do której uczęszcza w okresie trwania Konkursu. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć niezgodnych z opisem tematu Konkursu lub 
niespełniających zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające 
wady formalne (słaba jakość zdjęć, niezgodna rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na 
których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki). 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

5. Wyniki prac Jury danej szkoły, w postaci protokołu z przebiegu prac wraz z dokumentacją 
(fotografie laureata oraz wszystkich innych Uczestników Konkursu wraz z formularzami i opisami), 
zostaną przesłane Organizatorowi Konkursu w terminie 7 dni po zakończeniu prac. 

6. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 15 października 2015 r. na 
stronie Organizatora Konkursu www.traugutt.edu.pl/konkursy.html oraz szkoły macierzystej 
Uczestnika Konkursu, do której uczęszczają w okresie trwania Konkursu. 

7. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni 
od daty ogłoszenia wyników. 

 

VIII.  

Nagrody 

 

1. Prace dziewięciu laureatów, z dziewięciu wolskich szkół ponadgimnazjalnych, zostaną 
opublikowane w Kalendarzu na rok 2016.  

2. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wernisażu zorganizowanym w przestrzeni XLV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta oraz szkoły macierzystej Uczestnika Konkursu, do której 
uczęszcza w okresie trwania Konkursu  po ogłoszeniu werdyktu oraz podczas podsumowania projektu 
„Wolskie ślady historii” w czerwcu 2016 r. 

3. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora Konkursu, 
Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe. 
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IX.  

Odpowiedzialność Organizatora Konkursu 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od 
Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po 
stronie administratora serwera. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody                            
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

 

X. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej http://www.traugutt.edu.pl/regulaminKonkursu2015foto.pdf  

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie 
przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany 
w rozdz. V pkt. 7 

3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu poprzez stronę internetową szkoły, do której uczęszcza                  
w okresie trwania Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim 
warunki uczestnictwa. 

4. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

- akceptuje niniejszy Regulamin; 

- jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy 
(modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. 
Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do 
Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu; 

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z 
ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833z póz. zm.; 

- udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, 
uprawniającej Organizatora Konkursu do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez 
ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji,                               
a w szczególności obejmującej uprawnienie do: 

 utrwalania; 
 zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską; 
 wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą; 
 wprowadzenia do pamięci komputera; 
 publikacji w tytułach Organizatora; 
 publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.traugutt.edu.pl), Urzędu 

Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz na stronie internetowej szkoły Uczestnika 
Konkursu, do której uczęszcza w okresie trwania konkursu, 

 publikacji w Kalendarzu na rok 2016. 

http://www.traugutt.edu.pl/regulaminKonkursu2015foto.pdf
http://www.traugutt.edu.pl/


5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie  wykluczone z udziału                          
w Konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

 


