
Regulamin ogólnopolskiego konkursu fotograficznego 
 

„POCZTÓWKA Z PODRÓŻY ZBIGNIEWA HERBERTA” 
 
 
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” 

w Siemianowicach Śl.. Z ramienia szkoły konkursem zajmuje się p. Ewa Habrajska 
z kołem fotograficznym oraz p. Agata Dykta i Kamila Dec – prowadzące konkurs na 
stronie facebooka naszej szkoły. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół herbertowskich oraz uczniowie 
siemianowickich gimnazjów. 

3. Zadanie uczestników polega na przygotowaniu fotograficznej interpretacji dowolnego 
fragmentu utworu Zbigniewa Herberta, który nawiązuje do jego podróży. 

4. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 autorskich zdjęć 
wykonanych w dowolnej technice. Prace należy przesłać w formie wydruków 
o wymiarach minimum 20 cm x 30 cm oraz w wersji elektronicznej. Fotografie 
powinny być przesłane w jak największej rozdzielczości, najlepiej w plikach jpg. 
Każda praca musi być opatrzona nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem, wiekiem 
autora oraz nazwą klasy, do której uczęszcza. Nadesłane prace nie będą zwracane. 

5. Autorzy zdjęć portretowych muszą bezwzględnie posiadać pisemną zgodę na 
publikację wizerunku osób trzecich widocznych na zdjęciach portretowych. 

6. Zdjęcia w formie elektronicznej wraz z fragmentem utworu, do którego się odnoszą 
należy przesłać najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r. na adres: ehabrajska@gmail.com 
Wydruki zdjęć z dołączonym fragmentem tekstu, podpisaną zgodą na publikację oraz 
deklaracją posiadania praw autorskich (w imieniu nieletnich podpisują je rodzice lub 
opiekunowie) należy wysłać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO”, 
ulica Matejki 5, 41-100 Siemianowice Śląskie. 

7. Od 1 maja 2014 r. zdjęcia będą publikowane na stronie facebooka ZSP ”Cogito”. Do 
31 maja 2014 r. (włącznie) będzie można oddawać na nie swoje głosy (polubienia). 
Uczeń, którego fotografia otrzyma najwięcej głosów (polubień), zdobędzie dodatkową 
nagrodę internautów. Zdjęcia przesłane po 30 kwietnia 2014 r. nie będą brały udziału 
w konkursie internetowym 

8. Przewidujemy nagrody rzeczowe dla trzech autorów najciekawszych prac 
wyłonionych przez jury oraz 1 nagrodę publiczności (internautów). Oficjalne 
ogłoszenie zwycięzców (bez podania kolejności miejsc) oraz wyniki konkursu 
internautów będą podane w czerwcu na stronie naszej szkoły i na stronie facebooka 
ZSP „Cogito”. Decyzja Komisji Konkursowej co do podziału i formy nagród jest 
nieodwołalna. 

9. Karta zgłoszeniowa uczestnika do konkursu fotograficznego znajduje się na stronie 
www.zsp-cogito.pl w zakładce XVI Zjazd KHS / konkurs. 


