
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

P.T. „ŚLADAMI  MIEJSC PAMIĘCI PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ” 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „ŚLADAMI  MIEJSC PAMIĘCI PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ” 

jest Zespół Szkół Technicznych. 

1.1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

1.2. Celem przyświecającym konkursowi jest: 

- upamiętnienie miejsc i osób związanych z I wojną światową związanych z Tarnowem, 

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 

- propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 

- rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania, 

- popularyzacja fotografii  poprzez organizowanie wystaw,  

1.3. W konkursie może brad udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko. 

1.4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

II.PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC 

 Celem konkursu jest wykonanie serii 5 fotografii dokumentalnych upamiętniających wydarzenia 

związane z I Wojną Światową jakie miały miejsce w Tarnowie. Każda z fotografii musi w czytelny 

sposób nawiązywad do tego okresu. Praca ma mied charakter przekrojowy, czyli uwiecznid wszystkie 

opisanie niżej miejsca z rozdziałów I – IV oraz dowolny cmentarz z rozdziału V. 

Fotografie mają mied  rozmiary 3543 x 2480 pikseli. Zapisane w formacie JPG.  

I. Pomnik Nieznanego Żołnierza - u zbiegu ulic Józefa Piłsudskiego i Kopernika. Tutaj w 2008 r. 

odbyły się uroczystości związane z 90-tą rocznicą uzyskaniem niepodległości w 1918 r. przez miasto 

Tarnów, które jako pierwsze na ziemiach Polski ogłosiło niepodległośd. 

II. Siedziba garnizonu austriackiego - przy ul. Mickiewicza, znajdują się dawne koszary 

austriackie oraz siedziba garnizonu austriackiego. Obecnie w tym obiekcie ma siedzibą Paostwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa. 

III. Siedziba garnizonu rosyjskiego - Przy ul. Sanguszków 28, w Parku "Gumniska" znajduje się 

Pałac z kooca XVIII w. - rodowa siedziba książąt Sanguszków, ostatnich właścicieli Tarnowa. Tutaj od 

listopada 1914 r. do maja 1915 r. miał siedzibę garnizon wojsk rosyjskich. 



IV. Szpital wojskowy - ul. Piłsudskiego 24 w obecnej siedzibie Pałacu Młodzieży w okresie 

 I Wojny Światowej zlokalizowany był szpital wojskowy (lazaret). 

V. Szlak cmentarzy I wojny światowej: 

a. ul. Narutowicza, gdzie na tzw. Starym Cmentarzu znajduje się cmentarz wojenny nr 202 a. 

b. róg ul. Słonecznej i ul. Szpitalnej, cmentarz wyznaniowy gminy żydowskiej, tzw. kirkut. Tutaj 

w południowo - wschodniej części kirkutu zlokalizowany jest cmentarz wojenny nr 201. 

c. przy zbiegu ul. Szpitalnej i ul. Matki Boskiej Fatimskiej znajduje się cmentarz wojenny nr 202. 

d. na cmentarzu komunalnym (tzw. "Nowy Cmentarz") przy ul. Krzyskiej znajduje się kwatera 

wojskowa - cmentarz wojenny nr 203.     

e. ul. Chyszowska, gdzie jest cmentarz wojenny nr 200. Jest to najlepiej zachowana i największa 

nekropolia z okresu I wojny światowej w Tarnowie. 

Dopuszcza się:  

• konwersję zdjęd kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;  

• korektę polepszającą jakośd zdjęd (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);  

Nie będą akceptowane prace:  

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;  

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

Fotografie należy dostarczyć na adres e-mail: KonkursFotoSladamiPamieci@gmail.com 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości 

technicznej. 

Na odwrocie każdej pracy należy podad: imię i nazwisko. 

Fotografie nie mogą naruszad 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 upoważnieo w zakresie 

niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowieo 

będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem 

z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodnośd z prawem nadesłanej 

Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach 

Konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej 

wymogów.  

Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również 



 z niego wyłączonych. 

 

III. TERMINARZ 

 

1.1. Termin nadsyłania prac mija dnia  06.11.2017 r. 

1.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

1.3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). 

1.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 10.11.2017 r. roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie 

podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc 

ex equo. 

1.5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 13.11.2017 r.roku. 

1.6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnego portalu internetowego  

Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych  prac (wernisaż Konkursu) 

odbędzie się  10.11.2017 r.roku w Zespole Szkół Technicznych 

 

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane  podczas wernisażu Konkursu. 

Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe. 

V.WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH 

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem  

i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu a także do wielokrotnej ekspozycji prac 

nadesłanych na Konkurs. 

Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych. 


