
XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego
oraz

Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
 Instytutu Historii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej

zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie
historyczno – fotograficzno - językowym:

„Dzieje Lublina i Lubelszczyzny na fotografii”

Konkursowi patronują:

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin
„Brama Grodzka - Teatr NN”

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Radio Lublin 

Kurier Lubelski
Archiwum Kryminalne Escape Room

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem konkursu jest XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego,
ul.  Wajdeloty 12, 20-604 Lublin oraz Zakład Edukacji  Historycznej i  Dziedzictwa Kulturowego  
Instytut Historii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin  
3. Patronat nad konkursem:

• Instytut Historii UMCS
• Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• „Brama Grodzka - Teatr NN”
• Radio Lublin
• Kurier Lubelski
• Archiwum Kryminalne Escape Room



4. Celem  głównym  konkursu  jest  popularyzacja  i  pogłębienie  wiedzy  historycznej  o  Lublinie  i
Lubelszczyźnie, ich zabytkach i miejscach pamięci, uświadomienie wartości fotografii jako źródła
historycznego,  zaprezentowanie  kompetencji  komunikacyjnych oraz umiejętności  językowych
uczniów szkół z Lublina i województwa lubelskiego w 2 kategoriach wiekowych:
• Kategoria I: klasy 6 i 7 Szkoły Podstawowej oraz  klas 2 i 3 Gimnazjum
• Kategoria II:  klasy 1-3 Szkół Ponadgimnazjalnych

5. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu, oceniania prac oraz przyznawania nagród.

Zasady ogólne:
1. Przedmiotem  Konkursu  jest  przygotowanie  prezentacji  w  programie  Powerpoint  zawierającej

samodzielnie wykonane fotografie Lublina bądź miejscowości na Lubelszczyźnie, porównanie ich
do archiwalnych zdjęć wybranego miejsca  (zdjęcie powinno pochodzić w pierwszej  kolejności z
archiwów  rodzinnych  lub  publikacji,  w  tym  z  zasobów  internetowych),  sporządzenie  notatki
uzasadniającej  wartość historyczną wybranego miejsca (uwzględniając opis  miejsca,  ewentualnie
postaci oraz wydarzeń udokumentowanych na fotografiach) oraz krótkie jej streszczenie w języku
angielskim.

2. Uczestnik wysyłając zgłoszenie, potwierdza tym samym oryginalność pracy oraz że nie narusza ona
praw i dóbr innych osób. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia praw
autorskich. Uczestnik jest zobowiązany do podania źródła materiałów archiwalnych.

3. Konkurs  historyczno-fotograficzno-językowy  „Dzieje  Lublina  i  Lubelszczyzny  na  fotografii”
skierowany jest do uczniów szkół z Lublina i województwa lubelskiego.

4. Prace w postaci prezentacji Powerpoint należy wysłać jako załącznik do maila, w którym należy
podać tytuł pracy, imię i nazwisko autora, numer klasy oraz szkoły, a także imię i nazwisko oraz
adres e-mail opiekuna. Prezentacje prosimy wysłać na adres:
dzieje.lublina@gmail.com

5. Autorzy  prac  nadsyłają  jako  załącznik  skan  podpisanego  przez  rodzica/opiekuna  Formularza
Zgłoszeniowego zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem
do niniejszego Regulaminu.

 
Zasady szczegółowe:

1. Przedmiotem konkursu jest prezentacja składająca się z minimum 6, maksimum 10 slajdów.
Na pierwszym slajdzie prosimy umieścić informacje tj.: nazwa szkoły, imię i nazwisko autora oraz 
nauczyciela/opiekuna oraz opis bibliograficzny źródeł i materiałów archiwalnych.
Na kolejnych slajdach: autorskie zdjęcie wybranego miejsca w Lublinie bądź miejscowości w 
obrębie województwa lubelskiego, archiwalne zdjęcie tego samego miejsca sprzed lat (zdjęcie 
powinno pochodzić w pierwszej kolejności z archiwów rodzinnych lub publikacji, w tym z zasobów 
internetowych), obydwa zdjęcia obok siebie, notatka historyczna dot. wartości historycznej 
wybranego miejsca (uwzględniając opis miejsca, ewentualnie postaci oraz wydarzeń 
udokumentowanych na fotografiach) (500-1000 słów), na ostatnim slajdzie: streszczenie notatki 
historycznej w języku angielskim (100-200 słów).

2. Technika  wykonania  fotografii  jest  dowolna.  Dopuszczalna  jest  jedynie  podstawowa  obróbka
graficzna (jasność, kontrast, nasycenie). Manipulacje zawartością obrazu są niedozwolone.

3. W konkursie  biorą  udział  uczniowie  indywidualnie.  Konkurs  jest  rozstrzygany w 2  kategoriach
wiekowych:  1)  6,  7  klasa  szkoły  podstawowej,  2,  3  klasa  gimnazjum;  2)  1,  2,  3  klasa  szkoły
ponadgimnazjalnej.

4. Wyłonieni przez Komisję Konkursową zwycięzcy i wyróżnieni zobowiązują się do przesłania drogą
elektroniczną  oryginałów  zdjęć  w  rozdzielczości  nie  mniejszej  niż  200  dpi  w  formacie  jpg  i
wymiarach nie mniejszych niż 20x30 cm (tylko zastosowanie się do tych warunków gwarantuje
dobrą  jakość  wydruku  fotografii  na  wystawę  pokonkursową)  oraz  czasowego  udostępnienia
oryginałów zdjęć z archiwów rodzinnych.

Terminy:
Prace  wykonane  zgodnie  z  wymogami  organizatorów  wraz  z  załączonym  formularzem/zgodą  
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podpisaną przez rodziców należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 19 marca 2018 r 
na adres: dzieje.lublina@gmail.com

Ogłoszenie wyników:
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
Laureaci  zostaną  zaproszeni  na  uroczystą  galę  wręczenia  nagród  do  nowej  hali  sportowo-
widowiskowej  przy  XXX LO ul.  Wajdeloty  12,  Lublin  w  dniu  10  kwietnia  2018  r,  o  czym  
zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub przez e-mail do 26 marca 2018 r.

Komisja oceniająca:
1. Oceny prac dokona profesjonalna komisja oceniająca, powołana przez Organizatora.
2. Zadaniem komisji oceniającej jest:

a) kwalifikacja zgłoszonych prezentacji do udziału w Konkursie,
b) ocena zgłoszonych prezentacji,
c) przyznanie nagród.

3. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:
a) kryteria merytoryczne (50% przyznanych punktów),
b) wartość artystyczną (30% przyznanych punktów),
c) wartość językową (20% przyznanych punktów).

4. Decyzje jury są ostateczne.

Nagrody

1. Zwycięzcy  oraz  uczniowie  wyróżnieni  w  konkursie  dostaną  nagrody  rzeczowe  oraz  zostaną
zaproszeni, razem z klasą i opiekunem, na uroczystą galę rozstrzygnięcia konkursu "Dzieje Lublina i
Lubelszczyzny na fotografii” oraz koncert poświęcony historii miasta Lublin i Polski. Gala odbędzie
się 10 kwietnia 2018 r. w nowej hali sportowo-widowiskowej przy
XXX Liceum Ogólnokształcącym ul. Wajdeloty 12, w Lublinie.

2. Prace nagrodzone zostaną również zaprezentowane na wystawie w XXX Liceum 
Ogólnokształcącym ul. Wajdeloty 12, Lublin.

3. Fotografie  nagrodzonych  autorów  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej
http://www.lo30.lublin.eu/

Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze Zgodą uczestnika na przetwarzanie
jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z
wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane
na  stronie  internetowej  Organizatora.  Dane  osobowe  uczestników  konkursu  mogą  być  przekazane
fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu konkursu. W
sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.
Laureat  konkursu  wyraża zgodę  na  nieodpłatne publikowanie  przez Organizatora  konkursu  nadesłanych
przez niego zdjęć.  Organizator  nie  zwraca  nadesłanych prac.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do ich
bezpłatnej  reprodukcji  w  materiałach  reklamowych  i  publikacjach  Organizatora.  Uczestnik  udziela
nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

Informacje o konkursie można uzyskać:
XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego,
ul. Wajdeloty 12, 20-604 Lublin , tel: 81-524-51-54
Organizatorzy: Justyna Łubek, Kamila Hrynkiewicz-Kuś, Agnieszka Kowalska,

Dorota Chabros – Chimiuk, Ewa Kurlej-Bielak
email: dzieje.lublina@gmail.com, sekretariat30@onet.pl
strona www: http://www.lo30.lublin.eu/

mailto:sekretariat30@onet.pl
mailto:dzieje.lublina@gmail.com
mailto:dzieje.lublina@gmail.com


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Dane uczestnika konkursu: 

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

  imię, nazwisko, adres

2. Dane zgłaszającego -  rodzica / opiekuna prawnego:

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

……………………………………………………………………………………………….........
   imię, nazwisko, adres, telefon

3. Dane szkoły: 

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

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

….......................................................................................................................................
nazwa szkoły, adres, klasa, telefon, dane nauczyciela

4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego:

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
a) Praca zgłaszana  na  Konkurs  nie  narusza  prawa,  w tym w szczególności  dóbr  osobistych  osób

trzecich, oraz praca jest wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych od
osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi roszczeniami, ponoszę wyłączną
odpowiedzialność wobec tych osób.

b) Wyrażam zgodę na wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne rozpowszechnianie, i
publiczne  udostępnianie  zgłoszonej  do  Konkursu  pracy,  jego  odtwarzanie,  wyświetlanie,
umieszczanie na stronach internetowych.

c) Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka zgodnie z przepisami ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

………………………………………………………..
data, podpis rodzica / opiekuna prawnego


