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REGULAMIN 

Konkursu fotograficznego – BUDOWNICTWO W OBIEKTYWIE  - IV edycja 

 
Temat konkursu: „ARCHITEKTURA Z DUSZĄ NA POMORZU” 

 
§ 1  

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu są  
Państwowe Szkoły Budownictwa  

im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku  
Aleja Grunwaldzka 238 

80-266  Gdańsk  
 tel./fax: 58 341-64-61,  58 341-02-30 

e-mail: szkola@psbgdansk.pl 
www.psbgdansk.pl 

 
 

2. Honorowymi Patronami konkursu oraz Partnerami przedsięwzięcia są: 
 Maciej Kosycarz - polski fotoreporter związany z Gdańskiem i Pomorzem, 

Kosycarz Foto Press / KFP, 
 Aleksandra Siatecka – fotograf z Gdyni, historyk sztuki i architektury, 
 Arkadiusz Staniszewski – współautor albumów Gdańskich fotografii 

archiwalnych oraz wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
 Małgorzata Jarocka – nauczyciel fotografii, grafiki projektowej w Zespole Szkół 

Plastycznych w Gdyni, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
 Mateusz Ochocki – fotoreporter z Agencji Kosycarz Foto Press KFP z Gdańska. 

 
3. Opiekun główny konkursu: Joanna Szymczak     

       j.szymczak@psbgdansk.pl  
  605-646-073 
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§ 2 
Cel konkursu 

 

Celem Konkursu jest: 
 uwrażliwienie na piękno architektury oraz artyzm detali architektoniczno-

budowlanych, 
 rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania architekturą i budownictwem, 
 zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi                          

i technologicznymi w dziedzinie budownictwa i architektury, 
 zachęcenie młodzieży do rozwijania jej uzdolnień, 
 tworzenie warunków szlachetnego współzawodnictwa. 
 

§ 3 
Zasady konkursu 

 
1. Konkurs skierowany jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

województwa pomorskiego, niezwiązanych w procesie edukacji z profesjonalną 
fotografią. 

2. Zgłoszenie szkoły w konkursie następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia             
i przesłanie jej do Organizatora do dnia 17 maja 2019 roku (formularz, który stanowi 
załącznik nr 1 do Regulaminu – do pobrania na stronie www.psbgdansk.pl). 

3. Wytypowane prace wraz z formularzem zgłoszeniowym uczniów należy przesłać       
w terminie do 3 czerwca 2019 roku na adres Organizatora (formularz, który stanowi 
załącznik nr 2 do Regulaminu – do pobrania na stronie www.psbgdansk.pl). 

4. Do oceny prac zostanie powołane profesjonalne Jury, które przyzna I, II, III miejsce 
oraz wyróżnienie. 

5. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 10 czerwca 2019 
roku o godzinie 9.00 w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku – 
Organizator powiadomi pisemnie. 

6. Lista zwycięzców konkursu z podaniem nazwisk nauczycieli prowadzących i nazwą 
szkoły opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora 
www.psbgdansk.pl po uroczystym ogłoszeniu wyników. 

7. W dniu uroczystego ogłoszenia wyników (10 czerwca 2019 roku) jedna z prac 
otrzyma nagrodę publiczności. W tym dniu odbędzie się wykład na temat: Sztuka 
profesjonalnej fotografii. 

8.  Organizujemy również bezpłatne warsztaty fotograficzne przygotowujące do 
konkursu, które odbędą się w dniu 9 maja 2019 roku o godzinie 12.00                         
w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku. Zajęcia poprowadzi fotoreporter 
Mateusz Ochocki z Agencja Kosycarz Foto Press KFP. Prosimy o potwierdzenie 
udziału w warsztatach do 6 maja 2019 roku  tel. 58 341 64 61 lub e-mail 
szkola@psbgdansk.pl. 
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§ 4 
Zasady udziału w konkursie 

 
1. Przedmiotem konkursu jest fotografia autorska. 
2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze województwa pomorskiego o tematyce 

odpowiadającej tematowi konkursu. 
3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko jedną fotografię. Szkoła zgłasza dowolną 

liczbę uczestników. 
4. Fotografie należy dostarczyć w formacie JPG o wielkości nieprzekraczającej 2mb            

i   w formie wywołanego zdjęcia odpowiadającego następującym warunkom: 

• Format zdjęcia 21x30 (21x30,5)  

• Wydruk matowy 
• Należy podać tytuł zdjęcia i autora. 

  
5. Zdjęcia nieodpowiadające warunkom konkursu nie będą kwalifikowane do udziału          

w konkursie. 
6. Zdjęcia do konkursu należy przysłać lub dostarczyć osobiście na adres:  

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
BUDOWNICTWO W OBIEKTYWIE  
Państwowe Szkoły Budownictwa 
Aleja Grunwaldzka 238 
80-266  Gdańsk  
 

7. Kartę zgłoszenia szkoły, formularz zgłoszenia uczniów i regulamin konkursu wraz                 
z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w Państwowych Szkołach 
Budownictwa w lub na stronie www.psbgdansk.pl. 

8. 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. Nr 133 poz. 883) oraz                           
na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych materiałów przez 
Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku, jak również zamieszczenie informacji 
związanych z Konkursem na stronie internetowej www.psbgdansk.pl, na Facebooku, 
opublikowanie imion i nazwisk laureatów oraz zdjęć z finału Konkursu 
Fotograficznego BUDOWNICTWO W OBIEKTYWIE. 

9. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. Przechodzą na własność Organizatora                      
i mogą być wykorzystane na potrzeby szkoły. 
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§ 5 
Harmonogram konkursu 

 
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej 

www.psbgdansk.pl. 
2. Kartę zgłoszenia udziału szkoły do konkursu należy składać do 17.05.2019 r.                  

do Państwowych Szkołach Budownictwa Gdańsk. 
3. Zgłaszanie zdjęć do finału do 03.06.2019 r. 
4. Bezpłatne warsztaty fotograficzne przygotowujące do konkursu 9 maja 2019 r. 
5. Finał konkursu, na którym nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród       

10.06.20189 r. 


