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Regulamin powiatowego konkursu 
fotograficznego 

’A Snap to Remember’ 
zorganizowanego w ramach projektu 

edukacyjnego 
„Film na językach” 

 
1.Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 
Śląskim. 
2.Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: 
 dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim 
 dla uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego. 
3. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace, przy czym 
nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca/dyptyk/tryptyk danego Uczestnika. 
 
Zasady Konkursu 
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii zainspirowanej 
dowolnym cytatem, wybranym z listy przedłożonej przez Organizatora.  
2. Celem Konkursu jest odtworzenie za pomocą dowolnych technik fotograficznych 
nastroju wybranego dzieła filmowego. Zdjęcie może inspirować się stylistyką danego 
filmu, odwoływać się do jego symboliki, kolorystyki, kadrowania, kostiumów, 
inscenizacji itp. Zdjęcie nie może jednak kopiować żadnego z kadrów wybranego 
filmu czy jego plakatu. 
3. Wybrany przez Uczestnika cytat filmowy będzie tytułem zdjęcia. Zdjęcia należy 
oznaczyć następująco: 
 wersja drukowana: Imię, nazwisko, szkoła, klasa, tytuł filmu – opisane z tyłu, 
 wersja elektroniczna: tytuł filmu jako nazwa pliku np. titanic1, goodbyelenin2 itd. 

oraz Imię, nazwisko, szkoła, klasa w tekście e-mail. 
4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. 
5. Prace muszą spełniać następujące kryteria techniczne: 
jedna praca powinna zostać zgłoszona do konkursu w dwóch wersjach: 

– wydrukowanej o minimalnych wymiarach 3000x2000px (20 cm x 30 cm) 
– elektronicznej o maksymalnych wymiarach 1000x2000px, zapisanej w 

formacie jpg; 
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Nadsyłanie prac 
1. Wydrukowane prace konkursowe należy składać do dnia 16.02.2015 u p. Anety 
Buczak lub wysyłać/dostarczyć pod adres: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
ul. Wyszyńskiego 41 
44-300 Wodzisław Śląski, 
a ich elektroniczne wersje nadsyłać w załączniku na adres aneta_buczak@wp.pl. 
2. Uczestnik drukuje pracę/prace na własny koszt, dlatego wydruk/i stanowią 
własność Uczestnika, a po zakończeniu konkursu i zamknięciu wystawy 
pokonkursowej zostaną przez niego odebrane. 
3. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Dyrekcję ZSP. 
4. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nie realizujących tematu 
Konkursu lub nie spełniających innych zasad Konkursu. 
5. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne 
(słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na 
których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki), a także 
kopiujące cudzą pracę. 
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w czasie podsumowania projektu Film na 
językach, które będzie miało miejsce 25.02.2015 w siedzibie ZSP w Wodzisławiu 
Śląskim. 
7. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 
 akceptuje niniejszy Regulamin; 
 jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu 
pracy.  
8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na: 
 przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu  
 publikację swojej pracy/swoich prac na stronie internetowej Szkoły w celu promocji 
konkursu/projektu oraz w celach ogłoszenia wyników konkursu. 
 
Lista cytatów: 
1. Les temps sont durs pour les reveurs 
Czasy są ciężkie dla marzycieli 
(„Amelia”) 
 
2. ¿Qué quieres hacer con tu vida? 
- Libertad 
- Czego chcesz od życia? 
- Być wolnym. 
(“Desperado 2”) 
 
3. I'm the king of the world! 
Jestem panem świata! 
(“Titanic”) 
 
4. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. 
Koniec gry to początek gry  
(„Biegnij Lola, biegnij”) 
 
5. Die Zukunft lag ungewiss in unseren Händen. ungewiss und verheissungsvoll. 
Przyszłość leżała w naszych rękach, niepewna i obiecująca. 
(„Goodbye, Lenin”) 
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Wodzisław Śl., 20.01.2015 r. 


