
„BIAŁO CZERWONA” 

Fotograficzny konkurs na stulecie odzyskania niepodległości 

  

ORGANIZATORZY KONKURSU  

Zespół Szkół nr 1 Sopot  

PATRONAT HONOROWY 

Prezydent Miasta Sopotu  

 

CELE KONKURSU 

• Promowanie postaw patriotycznych młodzieży 

• Budowanie więzi społecznych i poczucia tożsamości 

narodowej    

• Zachęcenie młodych ludzi do twórczej refleksji  

• Promowanie fotografii jako formy wypowiedzi 

plastycznej  

• Wspieranie postaw twórczych  

• Promocja utalentowanych młodych osób  

 

UCZESTNICY  

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego  

 



PRACE  

• Prace należy opatrzyć godłem na odwrocie, dołączyć 

zaklejoną kopertę zawierającą godło, imię i nazwisko 

autora, wiek, klasę, nazwę i adres szkoły oraz imię i 

nazwisko nauczyciela prowadzącego  

• Nadesłana praca nie może być wcześniej zgłaszana w 

innym konkursie  

• Nadesłana praca musi mieć wymiar co najmniej A4 

• Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace  

  

TERMINY  

• Nadsyłać prace konkursowe należy do 12 października 

2018 (liczy się data wysłania)  

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 października 

2018  

• Wybrane prace będzie można zobaczyć na konferencji 

„Jednym głosem o niepodległości”  

• Uroczyste podsumowanie konkursu „Biało czerwona” 

oraz rozdanie nagród  24 października 2018 

(o szczegółach i ewentualnych zmianach uczestnicy 

zostaną poinformowani drogą mailową)  

 

ZASADY UCZESTNICTWA  

• Fotografie nadesłane na konkurs powinny być efektem 

samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu  



• Fotografie nie mogą brać udziału w innych konkursach  

• Nadesłanych lub dostarczonych prac prosimy nie 

zaginać, nie rolować, nie oprawiać  

• Wybrane przez Organizatora fotografie zostaną 

opublikowane na stronie internetowej szkoły  

• Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą 

uczestnika (pełnoletniego) lub jego prawnego opiekuna 

na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu  

• Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń ani prac 

konkursowych  

  

  

Informacje dodatkowe: Tel/Fax 58 5511493  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



Karta zgłoszenia do 

konkursu „Biało czerwona” 2018 

  

1. Nazwa szkoły ………………...………………………... 

    ……………………………………………………………  

2. Adres szkoły…………………………………………….  

Kod……………….…Ulica……………………………...  

……………..miejscowość……………………………... 

Telefon…………………………………………………..  

e-mail szkoły…………………………………………….  

3. Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu…………...  

……………………………………………………………  

4. Imię i nazwisko nauczyciela - Szkolnego  

Organizatora Konkursu………………………………..  

……………………………………………………………  

 

  

  

 Szkolny Organizator Konkursu                  Dyrektor Szkoły  

  

  

   Podpis              Podpis  


