
 
 

Regulamin konkursu fotograficznego skierowanego do młodzieży w wieku 
gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu województwa podlaskiego 

pt.: „EFS wrażliwy na niepełnosprawnych”. 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący w latach 
2007-2013 funkcję Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. 

2. Celem konkursu jest promocja Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
województwa podlaskiego, ich nauczycieli, rodziców i opiekunów. Konkurs ma też 
uwrażliwić młodzież na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych oraz ukazać 
możliwości sfinansowania wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Konkurs wpisuje się w obchody Roku Korczakowskiego. 

3. Informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 
znajdują się na stronie internetowej www.pokl.wrotapodlasia.pl oraz www.efs.gov.pl.  

4. Regulamin konkursu oraz niezbędne załączniki wraz z dodatkowymi informacjami 
można uzyskać bezpośrednio w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 
pokój nr 20, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, w siedzibach 
Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku (ul. Ks. 
Abramowicza 1), Łomży (ul. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża) i Suwałkach (ul. Osiedle II 
6a, 16-400 Suwałki) oraz na stronach internetowych: www.pokl.wrotapodlasia.pl, 
www.pokl.up.podlasie.pl, www.bialystok.roefs.pl, www.lomza.roefs.pl, 
www.suwalki.roefs.pl.  

5. Informacje o konkursie zostaną rozpowszechnione wśród uczniów i nauczycieli szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego przez pracowników 
Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku, Łomży  
i Suwałkach.  

§ 2 
UCZETSNICY KONKURSU 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu województwa podlaskiego (w przypadku osób niepełnoletnich biorących udział 
w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów prawnych, który 
należy złożyć na karcie zgłoszenia). 

2. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Białymstoku oraz pracowników Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Białymstoku, Łomży i  Suwałkach. 

§ 3 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnik konkursu może przekazać max. 3 fotografie przedstawiające wsparcie ze 
środków EFS dla osób niepełnosprawnych zgodne z tematem konkursu:      

 Wymagany format zdjęć to min.: 15 cm x 21 cm; 
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 Każda fotografia powinna być naklejona na kartkę formatu A4 lub większą; 
 Na odwrocie kartki, na której naklejona jest fotografia, powinna znajdować się 
informacja zawierająca: imię i nazwisko autora, datę oraz okoliczności (miejsce, 
rodzaj wsparcia etc.) wykonania fotografii; 

 Należy dołączyć wersję elektroniczną zdjęcia/zdjęć (płyta CD/DVD). Fotografie 
należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie JPG; 

 Elektroniczna wersja zdjęć powinna posiadać następujące rozmiary:  
- rozdzielczość obrazu minimum: 1024x768px (768x1024px). 

2. Wszystkie prace należy składać w płaskich sztywnych zaklejonych opakowaniach 
(kopertach). Na opakowaniu (kopercie) powinien znajdować się tytuł konkursu oraz dane 
autora (imię i nazwisko, adres zamieszkania autora zdjęć, wiek autora, adres i nazwa 
szkoły). Wewnątrz opakowania powinny znaleźć się wypełnione załączniki nr 1,2,3,4 do 
Regulaminu, wykaz nadesłanych prac oraz płyta CD/DVD zawierająca zdjęcie/zdjęcia 
konkursowe.  

3. Interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależy od pomysłu autora pracy/prac 
konkursowej/konkursowych. 

4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi  
i nie reprezentowanymi w innych konkursach. 

5. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac 
konkursowych. 

6. Prace konkursowe wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać od 01.10.2012 do 
16.11.2012 roku do godziny 15:30 w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,  
ul. Poleska 89, pokój nr 19 (kancelaria) w zamkniętej (zaklejonej) kopercie (przesyłce). 
Na opakowaniu (kopercie) powinien znajdować się tytuł konkursu oraz dane autora (imię 
i nazwisko, adres zamieszkania autora zdjęć, wiek autora, adres i nazwa szkoły). 

7. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu, 
wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.). Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem na rzecz Województwa 
Podlaskiego na czas nieoznaczony, nieodpłatnej, niewyłącznej

  
licencji do wykorzystywania 

prac fotograficznych na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 
utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, magnetyczne, 
optyczne, CD-ROM) w ramach działań informacyjno-promocyjnych PO KL 
prowadzonych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. 

§ 4 
OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych: 
 wpisanie się w tematykę konkursu, 
 ekspresja emocji zawartych w obrazie, 
 pomysłowość, 
 oryginalność, 
 estetyka wykonania pracy. 

2. Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się  
w dwóch kategoriach wiekowych: 

 uczniowie szkół gimnazjalnych, 
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych (zwanych dalej „placówkami oświatowymi”) z terenu 
Województwa Podlaskiego. W związku z powyższym podzielony zostanie również 
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zgodnie z obszarami działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS w Białymstoku, Łomży 
i Suwałkach, tzn. na subregiony:  

 białostocki (placówki oświatowe z powiatów: białostockiego, bielskiego, 
hajnowskiego, siemiatyckiego i miasto Białystok),  

 łomżyński (placówki oświatowe z powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, 
łomżyńskiego, monieckiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego i miasto 
Łomża),  

 suwalski (placówki oświatowe z powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, 
sokólskiego, suwalskiego i miasto Suwałki).  

W każdej z powyższych kategorii najlepsi (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani 
cennymi nagrodami, przewiduje się także wyróżnienia. Ponadto, zestawem 
komputerowym zostanie nagrodzona 1 szkoła z każdego subregionu, w kategorii 
„Najaktywniejsi” – szkoła z której napłynie największa ilość najwyżej ocenionych prac 
konkursowych (tj. iloraz złożonych prac konkursowych uczniów danej placówki 
oświatowej do ilości zdobytych punktów przez uczniów biorących udział w konkursie  
z danej placówki oświatowej). 

3. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa, w której skład wejdą 
przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Białymstoku oraz pracownicy Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.  

4. Praca w ramach Komisji Konkursowej jest nieodpłatna. 
5. Komisja Konkursowa nie może zapoznać się z zawartością prac konkursowych do 

upływu terminu ich składania.  
6. Posiedzenie Komisji Konkursowej zwołuje jej Przewodniczący. 
7. Każda praca oceniana będzie pod względem formalnym i merytorycznym. Wzór Karty 

oceny formalnej pracy w ramach konkursu fotograficznego skierowanego do młodzieży  
w wieku gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu województwa podlaskiego pt.: 
„EFS wrażliwy na niepełnosprawnych” stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
Regulaminu. Wzór Karty oceny merytorycznej pracy w ramach konkursu fotograficznego 
skierowanego do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu 
województwa podlaskiego pt.: „EFS wrażliwy na niepełnosprawnych” stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego Regulaminu.  

8. Braki formalne i merytoryczne nie podlegają uzupełnieniu/poprawie. 
9. Obrady Komisji Konkursowej będą protokołowane. Protokół z obrad Komisji 

Konkursowej będzie dostępny w siedzibie Organizatora. 
10. Wszyscy laureaci oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni pisemnie o werdykcie 

Komisji Konkursowej. 
11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie podlegają 

ocenie. 
§ 5 

NAGRODY 
1. Nagrody zostaną przyznane autorom, których prace uzyskają największą liczbę punktów. 

W sytuacji, w której dane prace otrzymają równą ilość punktów, decyzję o przyznaniu 
poszczególnych nagród podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

2. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród: 
1) miejsce pierwsze: nagroda rzeczowa do wartości 760 zł brutto,  
2) miejsce drugie: nagroda rzeczowa do wartości 700 zł brutto, 
3) miejsce trzecie: nagroda rzeczowa do wartości 650 zł brutto, 
4) osoby wyróżnione otrzymają zestawy gadżetów promocyjnych PO KL. 
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5) „Najaktywniejsi” – nagroda przyznawana placówce oświatowej, w każdym 
subregionie, z której napłynie największa ilość, najwyżej ocenionych prac 
konkursowych – zestaw komputerowy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane  
w Konkursie, na inne o podobnym charakterze i zbliżonych parametrach bez podawania 
przyczyn dokonania zmian. 

4. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość 
pieniężną, jak i przekazaniu osobom trzecim. 

5. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi na uroczystej Gali. O terminie oraz 
miejscu wręczania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni drogą pocztową. Organizator 
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wręczenia nagród. W przypadku nieobecności 
laureata lub osoby wyróżnionej, nagrody będą do odbioru w siedzibie właściwego  
RO EFS. Lista laureatów oraz osób wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie 
www.pokl.wrotapodlasia.pl.  

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie przewiduje odwołań od werdyktu Komisji Konkursowej. 
2. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie 

biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie 
pocztowym. 

3. Organizatorzy nie zwracają prac fotograficznych: zarówno zwycięskich jaki i tych prac, 
które nie zostaną nagrodzone.  

4. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia 
warunków Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia 
tego faktu po jej doręczeniu, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.  

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  
We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Komisja 
Konkursowa a ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1  Karta zgłoszenia 
Załącznik nr 2  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo dziecka w konkursie 
fotograficznym pt.: „EFS wrażliwy na  niepełnosprawnych” 
Załącznik nr 4 Oświadczenie o odpowiedzialności za zgodę na publikację wizerunku osoby 
znajdującej się na wykonanej fotografii 
Załącznik nr 5 Wzór Karty oceny formalnej pracy w ramach konkursu fotograficznego 
skierowanego do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu 
województwa podlaskiego pt.: „EFS wrażliwy na  niepełnosprawnych” 
Załącznik nr 6 Wzór Karty oceny merytorycznej pracy w ramach konkursu fotograficznego 
skierowanego do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu 
województwa podlaskiego pt.: „EFS wrażliwy na  niepełnosprawnych” 
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Załącznik nr 1 

 
K A R T A     Z G Ł O S Z E N I A 

 
uczestnika konkursu fotograficznego dla młodzieży gimnazjalnej  

i ponadgimnazjalnej z terenu województwa podlaskiego  
pt.: „EFS wrażliwy na niepełnosprawnych” 

 
 
Imię i nazwisko   ................................................................................................................. 

Adres zamieszkania  ........................................................................................................... 

Data urodzenia ....................................................... 

telefon  .......................................... e-mail   ......................................................................... 

Adres i nazwa Szkoły: .......................................................................................................... 

 
Liczba fotografii ………………… 
 
 
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich 
pełne prawa autorskie. Akceptację warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na 
publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz udzielam na rzecz 
Województwa Podlaskiego na czas nieoznaczony, nieodpłatnej, niewyłącznej  licencji,  
o której mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu konkursu. 
 
 
 
 
 
 

....................................................  …….................................................................... 
Podpis uczestnika konkursu                             Podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu 
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Załącznik nr 2 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Departament 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 w celach wynikających  
z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Poprzez wysłanie zdjęć 
na Konkurs udzielam na rzecz Województwa Podlaskiego na czas nieoznaczony, 
nieodpłatnej, niewyłącznej  licencji, o której mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu konkursu. 
 

        
 
……………………………………….                         

 (Imię i nazwisko ) 
 
 
……………………………………….                

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ) 
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Załącznik nr 3 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………….
                                    (Imię i nazwisko dziecka ) 
w konkursie fotograficznym pt.: „EFS wrażliwy na niepełnosprawnych” organizowanym 

przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej 

komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. 

 

 ……………………………………….                     

 (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 

 

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie zgody na publikację wizerunku 

osoby znajdującej się na wykonanej/wykonanych przeze mnie fotografii/fotografiach. 

 
……………………………………….                        

  (Imię i nazwisko ) 
 
 
……………………………………….              

  (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ) 
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Załącznik nr 5 

 
Wzór Karty oceny formalnej pracy w ramach konkursu fotograficznego  skierowanego do młodzieży  

w wieku gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu województwa podlaskiego pt.: „EFS wrażliwy na 
niepełnosprawnych” 

Imię i nazwisko autora   

Nazwa szkoły   

Adres szkoły   

Dane dot. fotografii (nr, tytuł etc.)   

Kryteria oceny formalnej 
Tak  Nie 

Punkty 
(0‐nie spełnia 
kryterium 

1‐spełnia kryterium) 

Uwagi 

1.Uczestnik  przekazał  max.  3 
fotografie w ramach konkursu 

     

W przypadku 
niespełnienia 
jednego z 

wymienionych 
kryteriów praca 

podlega odrzucenia 

2.Fotografia  naklejona  na  kartkę 
formatu A4 lub większą 

     

3.Format zdjęcia min. 15 cm x 21cm       
4.Na  odwrocie  karty,  na  którą 
naklejona  jest  fotografia    znajduje 
się informacja zawierająca datę oraz 
okoliczności  (miejsce,  rodzaj 
wsparcia etc.) wykonania fotografii 

     

5.Dołączona  wersja  elektroniczna 
zdjęcia  (płyta  CD/DVD)  wraz  z 
imieniem i nazwiskiem autora 

     

6. Wersja  elektroniczna w  formacie 
jpg. 

     

7.Rozdzielczość  obrazu:  1024x768px 
(768x1024px) 

     

8.Zał.1  Karta zgłoszenia       
9.Zał.2    Oświadczenie  o  wyrażeniu 
zgody  na  przetwarzanie  danych 
osobowych 

     

10.Zał.3  Oświadczenie  o  wyrażeniu 
zgody  na  uczestnictwo  dziecka  w 
konkursie  fotograficznym  pt.:  „EFS 
wrażliwy na niepełnosprawnych”  (w 
przypadku  niepełnoletnich 
uczestników konkursu) 

     

11.Zał.4  Oświadczenie  o 
odpowiedzialności  za  zgodę  na 
publikację  wizerunku  osoby 
znajdującej  się  na  wykonanej 
fotografii 

     

Wynik oceny formalnej: 
Praca spełnia kryteria formalne   

Praca nie spełnia kryteriów formalnych, podlega odrzuceniu   

 
Data i podpis Przewodniczącego Komisji                                               Data i podpis Oceniającego 
 …………………………………….                                       ………………………… 
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Załącznik nr 6 
 

 
Wzór Karty oceny merytorycznej  pracy w ramach konkursu fotograficznego  skierowanego do młodzieży 
w wieku gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu województwa podlaskiego pt.: „EFS wrażliwy na 

niepełnosprawnych” 
 

 
Imię i nazwisko 

autora 
 

 

Nazwa szkoły   

Adres szkoły   

Dane dot. 
fotografii (nr, 
tytuł etc.) 

 

Kryteria oceny 
merytorycznej 

I Oceniający 
(0‐5 pkt)* 

II Oceniający 
(0‐5 pkt)* 

III Oceniający 
(0‐5 pkt)* 

IV Oceniający 
(0‐5 pkt)* 

V Oceniający 
(0‐5 pkt)* 

VI Oceniający 
(0‐5 pkt)* 

1. wpisanie się w 
tematykę 
konkursu 

           

2.  ekspresja 
emocji zawartych 
w obrazie 

           

3. pomysłowość             
4. oryginalność             
5. estetyka 
wykonania pracy 

           

Łączna ilość 
punktów: 

           

Łącznie   

 
Podpisy członków Komisji Konkursowej: 
1. Przewodniczący Komisji - ………………………………………………………………....... 
2. Sekretarz Komisji - ………………………………………………………………………….. 
3. Członek Komisji - …………………………………………………………………………… 
4. Członek Komisji - …………………………………………………………………………… 
5. Członek Komisji - …………………………………………………………………………… 
7. Członek Komisji - …………………………………………………………………………… 
8. Członek Komisji - …………………………………………………………………………… 
9. Członek Komisji - …………………………………………………………………………… 
 
 
* 0 pkt-ocena najniższa za spełnienie danego kryterium merytorycznego,  5 pkt-ocena najwyższa za spełnienie danego 
kryterium merytorycznego 
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