
Wojewódzki Konkurs Fotograficzny " Śladami Fryderyka Chopina" 
 

Na powyższy konkurs należy przesyłać zdjęcia, na których 
przedstawione zostaną w sposób nietuzinkowy i ciekawy miejsca  

w Polsce związane z życiem i twórczością Chopina. 
 

I. Organizator konkursu: 

 Zespół Szkół w Sochaczewie 

 ul. Chopina 99 

 tel. 46 863 37 77 

 

II. Cele konkursu:  

1. Szerzenie wśród uczniów wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej naszą kulturą.  

3. Szerzenie wiedzy o najbliższej okolicy, regionie, Polsce, świecie.  

4.Aktywacja miłośników muzyki Chopina poprzez prezentowanie i honorowanie ich 

dokonań.  

5. Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji.  

6. Wskazywanie na możliwości twórczego czerpania inspiracji z otaczającej 

rzeczywistości. 

7. Rozwijanie uczuć estetycznych i umiejętności wypowiadania się w formie 

fotograficznej. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 
Konkurs adresowany jest do uczniów zrzeszonych w Stowarzyszeniu ,,Rodzina Szkół 
Chopinowskich” oraz szkół imienia Fryderyka Chopina z województwa mazowieckiego. 
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 
klasy 4-6 szkoły podstawowej 
klasy 1-3 gimnazjum 
 
IV. Organizacja konkursu: 

1. Prosimy o nadsyłanie fotografii dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w innych 
konkursach, a także nie publikowanych w Internecie. 
Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że są to utwory 
własne, nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach, a także z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych 
niniejszego konkursu. 
2. Każde ze zdjęć powinno być zatytułowane. 

3. Uczestnik może zgłosić od jednej do trzech fotografii w formacie nie mniejszym niż 

15x21 cm. 

4. Zdjęcia należy nadesłać wraz z zapisem na płycie CD na adres Organizatora. 
5.Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Jednocześnie Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych fotografii bez wypłaty honorariów 
oraz bez zgody autorów. 
6. Ostatecznym terminem wpłynięcia prac konkursowych jest 27 stycznia 2017r. 



7. Wraz z pracami należy przesłać następujące informacje: 
nazwa szkoły, kod pocztowy, miejscowość, ulica, imię i nazwisko autora, klasa, imię i 
nazwisko opiekuna. 
8. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz dojazdu na finał konkursu pokrywają 
uczestnicy. 
9. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

V. Ocena prac konkursowych:  

1. Prace oceni komisja powołana przez Organizatora.  

2. Decyzje komisji są ostateczne i nie można się od nich odwoływać.  

3. Komisja za zajęcie I, II, III miejsca i wyróżnienia przyznaje dyplomy i nagrody 

książkowe. 

 

VI. Wręczenie nagród nastąpi 10 marca 2017roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkół 

w Sochaczewie. 

 

Zespół Szkół w Sochaczewie 
Ul. Chopina 99 
96-503 Sochaczew 
woj. mazowieckie 
z dopiskiem: 
 KONKURS FOTOGRAFICZNY - "ŚLADAMI FRYDERYKA CHOPINA" - KLASY 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
lub KONKURS FOTOGRAFICZNY - "ŚLADAMI FRYDERYKA CHOPINA" - KLASY 1-3 GIMNAZJUM 

 

 

Koordynator konkursu: 

Agnieszka Padzik-Papierowska 


