
FOTOGRAFICZNY KONKURS  

DLA  

UCZNIÓW GIMNAZJUM  

I  

ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM  

 

pod hasłem: 

 

„Cegiełka do cegiełki, nasz kościół stawał się wielki” 
  

 
1. Organizator konkursu: 

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niegowici 

 

2. Patronat honorowy: 

Wójt Gminy Gdów 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Niegowici  

  

3. Koordynator: 

Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici 

 

 

4. Cele konkursu: 

 przypomnienie historii budowy murowanego kościoła w Niegowici  

z inicjatywy Karola Wojtyły; 

 zachowanie pamięci o ważnych dla parafii wydarzeniach; 

 rozwijanie zainteresowań dzieci; 

 zachęcenie do czynnego uczestnictwa w życiu naszej Małej Ojczyzny; 

do rozmów z uczestnikami ówczesnych wydarzeń; 

 uświadamianie, iż „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie   

w przyszłość” (Jan Paweł II). 

 

5. Adresaci konkursu: 

Uczniowie i Absolwenci Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici 

  



 

6. Forma i zasady uczestnictwa: 

 

 Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. 

 Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika 

konkursu  

 Prace wykonane zespołowo nie będą brać udziału w konkursie. 

 Odbitki wykonane na papierze fotograficznym  należy wykonać 

w formacie max A3 ale nie mniejszym niż 18x24 cm. 

 Fotografie na odwrocie powinny być opatrzone godłem 

(pseudonimem). 

 Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę, w której umieścić 

należy następujące dane: 

o - imię i nazwisko, wiek autora; 

o - nazwa i adres szkoły oraz telefon; 

o  - adres e:mail 

o - imię i nazwisko opiekuna; 

o .- tytuł pracy (prac). 

 Na kopercie powinno się znajdować to samo godło, co na 

przesłanych pracach. 

 Do prac należy dołączyć wersję elektroniczną zdjęć na CD, które 

również należy podpisać godłem, 

 Nagrodzone prace wezmą udział w wystawie z okazji Jubileuszu  

50-lecia  Konsekracji Kościoła w Niegowici. 

 Kategorie: młodzież gimnazjalne, absolwenci. 

 

 

   Koordynator konkursu fotograficznego: mgr inż. Bogusław Trzaska 

 

 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma 

pamiątkowy dyplom  

 

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ  

ATRAKCYJNE NAGRODY! 
 

 

7. Termin składania prac:  30 czerwca 2016 r. 
 



8. Miejsce składania prac i kontakt: 

 

Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici (sekretariat) 

tel. (12) 251-95-15 

 

9. Wyniki i wręczenie nagród: 

 

 laureaci i ich opiekunowie o wynikach konkursu zostaną 

zawiadomieni telefonicznie; 

 wręczenie nagród - 25 września 2016 roku. 

 

 

 

10. Postanowienia końcowe: 

 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich; 

 przesłane  prace przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw 

autorskich (odbiór prac możliwy osobiście lub przez osobę upoważnioną); 

 udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację 

wizerunku oraz prac; 

 nadesłanie prac jest jednoczesne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

  

 

ŻYCZYMY SUKCESÓW! 
 

 


