
  

KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY 
 

TYTUŁ KONKURSU 
 

„Zrozumieć Herberta” 
 
Idea konkursu: 
 
Głównym założeniem konkursu „Zrozumieć Herberta” jest popularyzowanie twórczości Zbigniewa 

Herberta wśród uczniów szkół średnich, członków Klubu Herbertowskich Szkół oraz mieszkańców Żor 

ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających na terenach rewitalizowanych, także tych z 

niepełnosprawnościami. Konkursowi przyświeca motto III Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa 

Herberta „Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach”. Chcemy, aby każdy człowiek bez względu 

na wiek, sprawność mógł korzystać z dóbr kultury i wyrażać siebie poprzez twórczość. 

 

Regulamin konkursu: 
 
Konkurs będzie odbywać się w dwóch kategoriach: plastycznej i fotograficznej. Prace plastyczne i 

fotograficzne zgłoszone do konkursu powinny być inspirowane jednym z trzech wierszy Zbigniewa 

Herberta: „Nasz strach”, „Podróż”, „Do rzeki”. Uczestnicy konkursu zapoznają się z w/w wierszami, a 

następnie interpretują wybrany utwór, wykorzystując dowolną technikę. 

 

Cele konkursu: 
 

 Popularyzowanie twórczości Zbigniewa Herberta.


 Wsparcie kreatywności, rozwój wyobraźni poprzez twórczość plastyczno-fotograficzną.


 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych i fotograficznych poprzez 

tworzenie własnej wypowiedzi artystycznej.


 Rozwijanie wrażliwości estetycznej, umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
 
 
Kategorie: 
 

 Uczniowie szkół średnich oraz uczniowie szkół członkowskich Klubu Herbertowskich Szkół.


 Dorośli mieszkańcy Żor (kategoria OPEN).



Konkurs plastyczny 
 
1. Technika dowolna : malarstwo, rysunek ołówkiem, rysunek kredkami, wyklejanka, kolaż itp. 
 
2. Zasady przeprowadzenia konkursu: 
 

 Prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3.


 Każda praca z tyłu powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, telefon 

kontaktowy, w przypadku uczniów nazwę szkoły, do której uczęszcza oraz tytuł wiersza, 

który był inspiracją (załącznik 1).


 Pracy nie należy zginać ani rolować.


 Każdy z uczestników może złożyć jedną pracę plastyczną.


 Prace należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 3 w Żorach lub można przesłać jako 

przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) na podany adres: 

Zespół Szkół nr 3 w Żorach, os. im. gen. Wł. Sikorskiego 52, 44-240 Żory, z dopiskiem: 

prace na Konkurs plastyczny „Zrozumieć Herberta”.


 Wraz z pracą plastyczną należy przesłać podpisaną klauzulę wyrażenia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).



  

Konkurs fotograficzny 
 

1. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac 

fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, 

przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej integracji graficznej będą odrzucane. 
 
2. Wywołane fotografie należy nadsyłać na Konkurs, jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską 

(na koszt nadsyłającego) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora: Zespół Szkół nr 3 w 

Żorach os. im. gen. Wł. Sikorskiego 52, 44-240 Żory, z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Zrozumieć 

Herberta”. 
 
3. Fotografie należy nadesłać jako przesyłkę pocztową w postaci odbitek czarno-białych lub kolorowych 
 

na papierze fotograficznym w formacie nieprzekraczającym rozmiaru 20X30 cm, do przesyłki należy 

dołączyć (na płycie CD lub pendrive) cyfrową wersję zdjęcia w postaci plików (.jpg) zapisanych w 

źródłowej rozdzielczości. 
 
4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy, w 

przypadku uczniów nazwę szkoły, do której uczęszcza, oraz tytuł wiersza, który był inspiracją 

(Załącznik 1). 
 
5. Wraz ze zdjęciem należy przesłać podpisaną klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (Załącznik 2). 
 
6. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich 

ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują 
 

przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie 

niezbędnym do uczestnictwa w Konkursie. 

 

Zasady oceniania prac konkursowych: 
 
1. Zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem. 
 
2. Oryginalność ujęcia tematu i estetyka wykonania pracy. 
 
3. Pomysłowość w łączeniu technik plastycznych. 
 
 

Terminarz konkursów: 
 
1. Termin nadsyłania prac mija: 20.X.2020r. (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona 
 
na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską). 
 
2. Prace plastyczne i fotograficzne nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
 
3. Organizator konkursu powołuje Jury Konkursu. 
 
4. Ocena prac przez Jury nastąpi do 23.X.2020 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega 
 

weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex 

aequo. 
 
5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomienie przez organizatora do 26.X.2020r. 
 
6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnego portalu internetowego. 
 
7. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 29.X.2020r. w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Żorach. 



  

 
Postanowienia końcowe: 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania i publikowania wszystkich prac biorących 

udział w konkursie. 
 
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 
 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i 

promocyjnych konkursu. 
 
Organizator: 
 

Zespół Szkół nr 3 w Żorach 
 
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach 
 
 
Konkurs Zrozumieć Herberta jest organizowany w ramach inicjatywy "Zrozumieć Herberta" , która jest 

realizowana z środków projektu Kolej na Zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów 

rewitalizowanych, finansowanego z środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny.  

 



  

Załącznik 1  
 

Metryczka pracy plastycznej/fotograficznej  
 

Imię i nazwisko autora pracy 
 

Wiek 
 

Telefon kontaktowy 
 

W przypadku uczniów nazwa szkoły, 
 

do której uczęszcza uczestnik konkursu 
 

Imię i nazwisko opiekuna 
 

Tytuł wiersza, który był inspiracją do powstania  



  

Załącznik 2 
 

…........................................................................  
imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

……………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Zespół Szkół nr 3 w Żorach, os. gen. 
W. Sikorskiego 52 danych osobowych mojego dziecka/danych osoby pełnoletniej biorącej udział w 
konkursie w celach uczestnictwa w konkursie „Zrozumieć Herberta”.  
Brak zgody, będzie jednoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Zespół Szkół nr 3 w Żorach, os. gen. 
W. Sikorskiego 52 wizerunku mojego dziecka/wizerunku osoby pełnoletniej biorącej udział w  
konkursie rejestrowanego podczas wręczania nagród w Konkursie „Zrozumieć Herberta”. Wizerunek 
może być publikowany na stronie internetowej szkoły, Facebook szkoły. 
 

 

……………………………………… 
Data 

 

 

…………………………………………..… 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

* wybrać właściwe
Klauzula informacyjna 
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie Wojewódzkiego Konkursu Poezji 

Zbigniewa Herberta jest Zespół Szkół nr 3 w Żorach, os. gen. W. Sikorskiego 52, którego 
przedstawicielem jest Dyrektor.  

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych : 
 w formie elektronicznej poprzez email: biuro@bhpjanicki.pl 

 w formie pisemnej, na adres Administartora
3. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach realizacji konkursu i promocyjnych szkoły. 
 

Wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani 
innych praw. Niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych - mediom 
lokalnym.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia 
przetwarzania danych, przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka takich jak imię i nazwisko, nazwa szkoły, 
jest dobrowolne, jednak wymagane do udziału w konkursie.  

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  
Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

……………………………………… 
Data 

 

 

………………..……………………..……. 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej 
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