
 

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY  
Z OKAZJI 110 ROCZNICY ISTENIENIA KINA  

POD PATRONATEM DCF-u, LO NR X i SP NR 8.  

„BĄDŹ JAK … MOVIE STAR” 
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH 

W ROKU SZKOLNYM 
2020/2021 

 
 

Drodzy Uczniowie! 

Prawie każdy z nas chociaż raz w życiu chciał poczuć się jak gwiazda filmowa. Marzenia o 

tzw. „czerwonym dywanie”, sławie i urodzie nie są nam obce. Marzymy też, żeby być jak 

postaci z filmów. Mieć cudowną moc, przeżyć niesamowitą  przygodę lub wielką miłość. 

Utożsamiamy się też z filmowymi pechowcami, samotnikami, a nawet szaleńcami, bo 

wydaje nam się, że w ich osobowości znaleźliśmy cząstkę siebie… 

Konkurs fotograficzny „Bądź jak MOVIE STAR” umożliwi Wam taką metamorfozę! 

Ucharakteryzujcie  się na Gwiazdę Filmową ze znanej fotografii lub zainscenizujcie sławną, 

„kultową” scenę z wybranego filmu i zróbcie zdjęcie. Do portretu/sceny filmowej możecie 

zaprosić inne osoby, które zechcą się z Wami bawić, a sami pozostać po drugiej stronie 

obiektywu jako autor zdjęcia. W ten sposób udowodnicie, jak bardzo kochacie kino i jak 

ważni są dla Was bohaterowie z ulubionych filmów.  

Z Waszych zdjęć powstanie wspaniała wystawa, którą Dolnośląskie Centrum Filmowe  

uczci 110 rocznicę istnienia. 

Na plakacie widzicie fotografię, która zwyciężyła w zeszłym roku. Uczeń VII klasy idealnie 

oddał szaleństwo tytułowego bohatera z filmu „Joker” w reżyserii Todda Phillipsa.  

   Serdecznie zapraszamy do wspólnej, twórczej zabawy. 

Organizatorki konkursu: 
Iwona Polak SP 8 

Katarzyna Łaszkiewicz LO X 
Katarzyna Jańska DCF 

 
 
 
 
 



 
REGULAMIN KONKURSU 

 
§ 1 

 

1. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jo zefa Piłsudskiego we 
Wrocławiu, Liceum Ogo lnokształcące  nr X we Wrocławiu i Dolnos ląskie Centrum 
Filmowe we Wrocławiu. 

2. Organizatorami konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej nr 8 we Wrocławiu 
jest: p. Iwona Polak (nauczyciel języka polskiego) i z ramienia Liceum 
Ogo lnokształcącego nr X we Wrocławiu p. Katarzyna Łaszkiewicz (nauczyciel 
języka polskiego, bibliotekarz). 

3. Organizatorem konkursu z ramienia Dolnos ląskiego Centrum Filmowego we 
Wrocławiu jest p. Katarzyna Jan ska. 

4. Celem konkursu jest: pobudzenie wraz liwos ci estetycznej, rozwijanie 
kreatywnos ci 
i umiejętnos ci z zakresu fotografii, kształcenie filomoznawcze związane z historią 
kina oraz tworzenie więzi z regionem przez  nawiązanie do  110 – lecia kina DCF. 

 
§ 2 

 
1. Uczestnikiem konkursu moz e byc  kaz dy uczen  szkoły podstawowej i szkoły 

ponadpodstawowej z Wrocławia. 
2. Praca moz e przedstawiac  postac  lub grupę oso b, natomiast organizatorzy 

konkursu ustalają, z e zdjęcie ma jednego autora, kto ry jest jego two rcą. Autor 
zdjęcia moz e, ale nie musi pojawiac  się na fotografii. 

3. Konkurs rozegrany zostanie w trzech grupach wiekowych: 
            I– uczniowie klas IV – VI, 
            II - uczniowie klas VII– VIII, 
            III – uczniowie szkół ponadpodstawowych. 
 

§ 3 
 

1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:  
            I etap - konkurs w macierzystych szkołach.  
            II etap - do 20 najlepszych szkolnych prac fotograficznych należy przesłać 
zgodnie z     wymogami opisanymi w paragrafie 4 punkt 2. 
Uwaga! Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu. 

2. Nagrody:  
    - na I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkoła,                                                                                                                                             

    - laureatom II etapu /finał/ – nagrody fundują organizatorzy konkursu,  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego 
wykorzystania nadesłanych prac (upublicznienie nazwiska autora tylko za jego 
zgodą lu prawnych opiekunów). 

4. Konkurs ma dwie kategorie:  
-  wizerunek wybranej gwiazdy filmowej, 
-  wybrana scena filmowa 



i polega na przygotowaniu fotografii zgodnie z wyborem kategorii. 
5. Kaz dy uczen  moz e nadesłac  po jednej pracy na kaz dą z kategorii. 
6. Kryteria oceny: 

 nawiązanie do wizerunku wybranej gwiazdy filmowej lub znanej sceny 
filmowej, 

 kreatywne podejs cie, 
 estetyka pracy, 
 troska o detale, 
 staranna technika wykonania. 

7. Fotografia moz e byc  czarno- biała lub barwna; format ( jpg, png, jpeg) dla prac 
nadsyłanych elektronicznie; wielkos c   od 20x30 cm do 30x40 cm dla fotografii 
wywołanych i nadesłanych pocztą. 

8. Technika wykonania zdjęc  jest dowolna. Nie będą pod uwagę brane prace noszące 
s lady wyraz nej ingerencji graficznej (np. kolaz  i fotomontaz ). Dopuszczalne jest 
kadrowanie, korekcja jasnos ci, koloru i kontrastu, konwersja zdjęc  kolorowych do 
czarno-białych lub sepii. 

 
§ 4 

 
1. Prace ze szko ł podstawowych nalez y przesłac  na adres emailowy: 

iwonapolak35@wp.pl lub adres szkoły:  Szkoła Podstawowa nr 8  ul. Kowalska 
105 50-441 Wrocław                                                                                                                             
Prace ze szko ł ponadpodstawowych nalez y przesłac  na adres mailowy: 
k.laszkiewicz@lo10.wroc.pl lub adres szkoły: Liceum Ogo lnokształcące nr X ul. 
Piesza 1  51-109 Wrocław. 

2. Pracę należy opatrzyć godłem czyli pseudonimem autora (nazwac  nadesłany 
plik lub opisac  kopertę). 

3. Do pracy nalez y dołączyc  (w emailu lub zaklejonej kopercie) informacje 
zawierające: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, adres email i numer 
telefonu do szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon 
kontaktowy i adres email nauczyciela – opiekuna oraz    imiona i nazwiska oso b 
uwidocznionych na fotografii. 

4. Do pracy nalez y dołączyc  os wiadczenie o zgodzie na publikację wizerunku 
(załącznik nr 2). Brak zgody oznacza rezygnację z konkursu. Zgodę moz na 
przesłac  tradycyjną pocztą lub przesłac  jej skan na adres emailowy: 
iwonapolak35@wp.pl (dla szko ł podstawowych), k.laszkiewicz@lo10.wroc.pl 
(dla szko ł s rednich) 

5. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2020 r. 
 

 
§ 5 

 
1. Ogłoszenie wyniko w i wręczenie nagro d zaplanowane jest na 28 listopada 2020 r. 

o godz. 12.00  w Dolnos ląskim Centrum Filmowym.  
2. Osoby nagrodzone i/lub ich opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową 

do dnia 20 listopada 2020 r. 
3. Poza laureatami wybranymi przez jury dla jednego z autoro w prac przewidziana 

jest nagroda publicznos ci. 
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4. Przewiduje się wręczenie dyplomo w gratulacyjnych i upominko w dla autoro w 
prac. 

5. Prace po zakon czeniu konkursu nie podlegają zwrotowi. 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego, publicznego 

wykorzystywania nadesłanych prac. Przesłanie pracy jest ro wnowaz ne z 
przekazaniem organizatorom praw autorskich do fotografii. 

7. Prace laureato w będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w 
Dolnos ląskim Centrum Filmowym 

8. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygają: organizatorzy konkursu i 
jury. 

9. Pytania i wątpliwos ci moz na kierowac  do p. Iwony Polak na e-mail: 
iwonapolak35@wp.pl. 

10. Organizatorzy konkursu zastrzegają są prawo zmian w regulaminie w przypadku 
zmiany sytuacji w naszym kraju związanej z pandemią. 
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Klauzula informacyjna 

 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w Powiatowym Konkursie  
Fotograficznym z okazji 110 rocznicy istnienia kina  pod patronatem DCF-u, LO Nr X i SP Nr 8.  
„BĄDŹ JAK … MOVIE STAR”  (dalej: Konkurs) są: Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii 
Sempołowskiej we Wrocławiu, ul. Piesza 1, 51-109 Wrocław oraz  Szkoła Podstawowa nr 8 im. 
Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu, ul. Kowalska 105, 51-424 Wrocław . 
 

Inspektor ochrony danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Z. Krasioskiego 16, 60-830 Poznao, e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub 

tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

 

Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminu, a w przypadku finalistów i laureatów, 

w celu wydania nagród. Ponadto dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na 

publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego 

Organizatora.   

 

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania 

Konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby 

promocji Konkursu oraz jego Organizatorów będą przetwarzane przez czas swojej przydatności 

dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze 

przetwarzanie. 

 

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego 

danych przez Organizatorów. 

 

Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonad pisząc na adres: Szkoła Podstawowa 

nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu , ul. Kowalska 105, 51-424 Wrocław  lub mailowo na 

inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

 

Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych. 
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