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„José w twoim oku!” 
Konkurs z okazji jubileuszu 75-lecia 

XXII Liceum Ogólnokształcącego 

im. José Martí  w Warszawie 

 
REGULAMIN  KONKURSU  

§1. Informacje Ogólne   

1. Organizatorem konkursu fotograficzno-plastycznym jest XXII Liceum Ogólnokształ-

cące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. José Martí w Warszawie, ul. Leopolda Staffa 

111, 01-884 Warszawa.  

2. Konkurs skierowany jest do uczniów XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi  im. José Martí w Warszawie.  

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgod-

nie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.  

4. Konkurs trwa od 01.02.2021 r. do 15.03.2021 r. 

§2. Cele konkursu   

1. Popularyzacja fotografii i sztuki, jako formy wyrazu artystycznego i odzwierciedlania 

rzeczywistości.  

2. Rozwijanie talentów młodzieży.   

3. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii i sztuki.   

4. Ukazanie XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. José Martí 

w Warszawie oczami uczniów.  

5. Stworzenie jubileuszowej wystawy z najlepszymi pracami plastycznymi i fotograficz-

nymi uczniów. Najlepsze prace zostaną umieszczone również na stronie internetowej 

szkoły oraz w mediach społecznościowych. 

 

§3. Uczestnicy   

1. Konkurs jest skierowany do uczniów XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi  im. José Martí w Warszawie.  

2. Uczniowie niepełnoletni biorą udział w konkursie za zgodą rodziców/opiekunów 

prawnych (wzór zgody w załączeniu).  

3. Osoby nie spełniające powyższych wymagań, nie będą dopuszczone do konkursu.  

§4. Prace 

1. Motywem przewodnim prac jest wizerunek siedzib XXII Liceum Ogólnokształcącego 

im. José Martí w Warszawie, po 75 latach od jego założenia. W ciągu minionych lat 

szkoła mieściła się: 

a) przy ul. Schroegera 72 

b) przy ul. Barcickiej 2 

c) przy ul. Żeromskiego 22/28, a obecnie przy ul. Staffa 111 w Warszawie.  
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Zadaniem uczestników jest ukazanie wybranego przez siebie budynku (wyżej wymienionych) 

za pomocą fotografii lub pracy plastycznej w swój autorski sposób. 

2. Wytyczne dla prac: 

 

I. fotograficznych 

1. Każdy uczestnik może dostarczyć do 4 fotografii. Dopuszcza się dostarczenie 

tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cy-

frową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe 

w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:   

a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych, nakładanie koloro-

wych filtrów itp.;   

b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, 

rozjaśnienie); 

2. Nie będą akceptowane prace:   

a) z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku 

obróbki graficznej;   

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

3. Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 4 zdjęć 

w serii, które traktowane będą jako jedna praca.  

4. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.  

5. Fotografie należy wysłać mailem lub poprzez wetransfer.com na adres: 75le-

cie.josemarti@gmail.com (wraz z innymi niezbędnymi załącznikami – zgody 

rodziców/opiekunów prawnych) w wyznaczonym terminie. 

w wyznaczonym terminie. 

Przy wysyłaniu zgłoszenia razem z pracą należy wpisać w treści maila swoje 

imię i nazwisko, klasę oraz rodzaj pracy (fotografia/praca plastyczna). Prefe-

rowany temat maila: José w twoim oku – zgłoszenie 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac 

o niskiej jakości technicznej.  

7. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, dłuższy bok zdjęcia powinien 

mieć nie mniej niż 2400 pixeli, jedno zdjęcie nie może przekroczyć 15 MB.  

II. plastycznych 

1. Każdy uczestnik może dostarczyć 2 prace plastyczne. 

2. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej wysyłając zdjęcie lub skan 

na adres mailowy 75lecie.josemarti@gmail.com lub poprzez wetransfer.com 

(wraz z innymi niezbędnymi załącznikami – zgody rodziców/opiekunów praw-

nych) w wyznaczonym terminie. 

3. Prace należy wykonać  

a) na kartce w formacie A4, na płaszczyźnie dwuwymiarowej (np. rysunek). 

b) w programie graficznym na warstwie w formacie o wymiarach kartki A4 

(w formie dowolnej) 

4. Obowiązuje dowolność techniki wykonania pracy z zachowaniem motywu 

przewodniego i innych aspektów technicznych ujętych w regulaminie. 

5. Prace muszą być pracami oryginalnymi. 

6. Prace nie mogą być oprawione. 

7. Uwagi dotyczące prac wysyłanych elektronicznie 

mailto:75lecie.josemarti@gmail.com
mailto:75lecie.josemarti@gmail.com
mailto:75lecie.josemarti@gmail.com
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a) plik jednej pracy nie powinien przekraczać 15 MB 

b) plik powinien zostać zapisany w formacie PNG, JPG lub GIF. 

c) plik powinien przedstawiać całość pracy a nie jej fragment 

d) przy wysyłaniu zgłoszenia razem z pracą należy wpisać w treści maila 

swoje imię i nazwisko, klasę oraz rodzaj pracy (fotografia/praca pla-

styczna). Preferowany temat maila: José w twoim oku – zgłoszenie 

3. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi możliwość skorzystania z bazy zdjęć 

byłych siedzib XXII LO. Fotografie, które mogą posłużyć jako inspiracje dla uczestni-

ków, zostaną zamieszczone z dniem rozpoczęcia konkursu na stronie internetowej 

www.josemarti.pl w zakładce konkursowej.  

 

§5. Nagrody  

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, publikację wydaną z okazji 75-lecia liceum i 

karty podarunkowe do Empiku. 

2. Zwycięskie zdjęcia i prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas 75-lecia 

szkoły oraz na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych.  

 

§6. Postanowienia końcowe 

 

1. Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szcze-

gólności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajo-

wych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i ob-

raźliwe, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedsta-

wiających materiały o tematyce rasistowskiej. 

2. Wraz z pracami należy dostarczyć:  

a. kartę zgłoszenia (załącznik 1) zawierającą imię i nazwisko (drukowanymi li-

terami), klasę wraz z podpisaną klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „José 

w moim oku!” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 

r.,  poz. 1000 z późniejszymi zmianami).” „Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs 

nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe 

do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)”.  

b. uczniowie niepełnoletni dostarczają kartę zgłoszenia ze zgodą rodzi-

ców/opiekunów prawnych na udział w konkursie (załącznik 2). 

 

Załączniki wysyłamy wraz z pracami na adres mailowy:  

75lecie.josemarti@gmail.com   

 

3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opubliko-

wane ani nie brały udziału w żadnym konkursie 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wy-

mienionych wyżej wymogów.   

5. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych 

jak również z niego wyłączonych.  

http://www.josemarti.pl/
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6. Ogłoszenie wyników: 05.04.2021 r. na stronie internetowej www.josemarti.pl oraz 

w mediach społecznościowych. 

7. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: 75lecie.jose-

marti@gmail.com 

8. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczo-

nych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkoły, w mediach społecznościowych,  

a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.  

9. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na 

Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie 

materiałach promocyjnych.  

10. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na 

podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.  

11. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator. 

 

 

 

  

http://www.josemarti.pl/
mailto:75lecie.josemarti@gmail.com
mailto:75lecie.josemarti@gmail.com
http://www.josemarti.pl/
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Załącznik 1    

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS 

„José w twoim oku!” 

  

  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………..  

  

Klasa …………………………….  

  

KLAUZULA  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Kon-

kursu Fotograficznego „José w twoim oku!” w celach wynikających z regulaminu tego 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1000 z późniejszymi zmianami). Poprzez dostarczenie zdjęć 

i prac na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).  

  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „José w 

twoim oku!” i akceptuję jego postanowienia.  

  

Data…………………………..  

  

Podpis uczestnika konkursu…………………………………………………………………………..  
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Załącznik 2    

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS „José w twoim oku!”  

DLA UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO 

 

  

  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
 imię i nazwisko 
…………………………………………………………………………………………………..  
 klasa 

…………………………….  

  

w konkursie  „José w twoim oku!” organizowanym przez XXII Liceum Ogólnokształ-

cące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. José Martí w Warszawie, ul. Leopolda Staffa 

111, 01-884 Warszawa.  

 

Poprzez dostarczenie zdjęć i prac na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). 

  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „José w 

twoim oku!” i akceptuję jego postanowienia.  

  

  

Data…………………………..  

  
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

……………….………………………………………………………………………..   

 

  

KLAUZULA  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  
 imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………………………………………….……..  

  

przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „José w twoim oku!” w celach wynika-

jących z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1000 z późniejszymi zmianami). 

Poprzez dostarczenie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn.  

zmianami).  

  

  

Data…………………………..  

  
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

………………………………………………………………………………………..  


