
                      
 
 
 
 
 

    
REGULAMIN  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ Skrzydła życia”  

dla młodzieży powiatu poznańskiego 

pod patronatem: Starosty Poznańskiego 

 

I. DANE PODSTAWOWE 
 
Organizatorzy:  

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
- Komenda Miejska Policji w Poznaniu 
 
Honorowy patronat:  

- Starosta Poznański 
 
Adresaci konkursu: 

Mieszkańcy powiatu poznańskiego w wieku od 13 do 18 roku życia 

 

Terminy: 

Termin nadsyłania prac do dnia  –  31. 03. 2019r. 
Termin rozwiązania konkursu zostanie podany do dnia  30. 04 .2019r.  

 
 

I. CELE KONKURSU 
 
1. Zachęcenie nauczycieli, rodziców i uczniów do czynnego zainteresowania się 

problematyką przemocy i uzależnień. 
2. Twórcze przedstawienie przez młodzież przemyśleń na temat problematyki 

zapobiegania przestępczości, przemocy, uzależnień i wykluczeniu społecznemu. 
 
 
 



II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
 
1. Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz Komenda Miejska Policji w Poznaniu. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
3. Prace należy dostarczyć do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 

2, 60-787 Poznań /z adnotacją na kopercie Wydział Prewencji - konkurs fotograficzny 
„Skrzydła życia”/. 

4. Termin nadsyłania prac upływa 31. 03.2019r. 
5. Jeden twórca może nadesłać na konkurs więcej niż jedną pracę. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe 

w wyniku transportu pocztowego, dlatego prosi o odpowiednie opakowanie. 
Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt                       
i ryzyko własne uczestnika. 

7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na 
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.  

8. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte                                 
w regulaminie. 

9. Prace konkursowe powinny spełnić następujące wymagania:  
a) powinny dotyczyć: 
- problematyki przemocy, uzależnień, wykluczenia społecznego 
b) prace powinny być wykonane w  formie Fotografii  

(rozmiar maksymalny 70x50cm, dostarczona w wersji papierowej oraz na nośniku 
CD).  

c) Każda praca powinna zawierać następujące dane: 
- tytuł pracy 
- imię i nazwisko autora  
- wiek 
- nr szkoły i klasy,  
- zgodę rodziców na wzięcie udziału w konkursie oraz na przetwarzanie danych 
osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 
poz. 833) 
 

10. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być 
wykorzystane przez organizatorów w ramach publikacji (też elektronicznych), 
udostępniane osobom trzecim oraz do działań profilaktycznych itp. Nadsyłając pracę 
na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez organizatora,              
w tym na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska oraz danych szkoły przez 
organizatora oraz na wykorzystanie prac przesyłanych na konkurs w celach 
promocyjnych, reklamowych i marketingowych. 

 
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
 
12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 



13. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy 
kodeksu cywilnego. 

 
II. OCENA PRAC 

 
1. W skład komisji konkursowej wejdą: 

- przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 

2. Prace będą oceniane pod względem merytorycznym i artystycznym. 
3. Kryteriami oceny będą: 

a) zgodność pracy z tematem  
b) walory profilaktyczne 

       c) oryginalność 
4. Nagradzani będą autorzy najlepszych prac. Laureatami konkursu będą osoby 

wyłonione przez Komisję Konkursową.  
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja zastrzega sobie prawo do 

swobody w wyborze najlepszych prac. 
 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD 
 

1. Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród głównych nastąpi                                 
do 30 kwietnia 2019r. Dokładne miejsce i czas zostaną ogłoszone na stronach 
internetowych organizatora (www.poznan.policja.gov.pl www.powiat.poznan.pl), 
a także przesłane uczestnikom konkursu.  

 
III. NAGRODY  
 

1. Nagrody dla osób wyróżnionych. 
2. Planuje się  zorganizowanie wystawy najlepszych prac. 
3. Planuje się publikację najlepszych prac na stronach internetowych oraz w innych 

mediach.  
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz nie 

przechodzą na inne osoby. 
         

http://www.poznan.policja.gov.pl/

