
Obchody stulecia odzyskania niepodległości  

przez Polskę na terenie Dzielnicy V  

 
KONKURS „Wspomnienie – Krowodrza w czasach 

niepodległości (1914 – 1939). Tworzymy wspólnie 

album fotograficzny” 
 

Regulamin konkursu:  
 

I. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 36 w Krakowie we współpracy  

z Muzeum Historii Fotografii i pod patronatem Rady Dzielnicy V. 

 

II. Tematyka konkursu:  „Wspomnienie – Krowodrza w czasach niepodległości (1914 – 1939). 

Tworzymy wspólnie album fotograficzny” 

 

Zadaniem uczestników jest przygotowanie karty lub kart, które mogłyby być częścią albumu 

fotograficznego o Krowodrzy w latach 1914 – 1939. 

Zdjęcia powinny być opatrzone krótkimi komentarzami. 

Obok archiwalnych zdjęć można umieścić zdjęcia przedstawiające te same miejsca współcześnie. 

Można się skupić na jednym obiekcie lub osobie związanej z Krowodrzą. 

Jest dozwolone poszukiwanie zdjęć w starych gazetach, albumach, literaturze (np. w Bibliotece na 

Rajskiej), stronach internetowych. 

 

III. Celem konkursu jest:  

 

  sprowokowanie rozmów wśród rodzin mieszkających od lat w naszej dzielnicy na temat tego, jak 

wyglądała okolica i jak jej ówcześni mieszkańcy przeżywali moment odzyskania niepodległości przez 

Polskę oraz pierwsze lata wolności.                 

  rozwijanie pasji i uzdolnień u uczniów, 

 prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.  

 

IV. Zasady konkursu:  

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz liceów 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:  

 

 I kategoria – uczniowie szkół podstawowych (klasy I – VII) 

 II kategoria – uczniowie klas VIII i gimnazjum  

 

 II kategoria – uczniowie liceum 

 

3. Czas trwania konkursu od 01.06.2018r. do 14.10.2018r.  



4. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie kart albumu fotograficznego przez 

nauczycieli odpowiedzialnych za konkurs na terenie szkoły. 

5. Karty mają mieć format A 3 (blok techniczny) 

6. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że :  

 posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zamieszcza źródło pochodzenia zdjęć, 

zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika    

7. Na odwrocie każdej karty należy umieścić wykonane komputerowo metryczki zawierające:  

 

 imię i nazwisko autora,  

 klasę, nazwę i adres szkoły, numer telefonu kontaktowego, e-mail 

 imię i nazwisko opiekuna (rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

8. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie  

ul. Mazowiecka 70 

 

9. Termin składania prac upływa 15.10.2018r.  

10. Prace konkursowe będą eksponowane na wystawie w SP 36 w dniach 29.10 – 31.11.2018 

 

V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:  

 

1. Zgłoszone karty albumu zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22.10.2018r. na stronie internetowej szkoły.  

3. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych - w każdej z kategorii zostaną 

przyznane trzy nagrody. 

Sponsorem nagród jest Rada Dzielnicy V ( nagrody: czytnik e-booków, tablet, bony do zrealizowania 

w empiku oraz inne nagrody rzeczowe). 

4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.  

5. Organizator konkursu zwraca zgłoszone prace w grudniu 2018.  

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania kart w publikacji. 

 

VI. Postanowienia końcowe:  

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 

uczestnika.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 

uczestników konkursu.  

 


