
 

 

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „EUROPA W OBIEKTYWIE” (EDYCJA IV) 

 

ORGANIZATOREM KONKURSU SĄ: PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – 

BYDGOSZCZ I TORUŃ, REGIONALNY I LOKALNY PUNKT EURODESK W BYDGOSZCZY 

I INOWROCŁAWIU, SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W BYDGOSZCZY CENTRUM EUROPEJSKIE IM. 

ROBERTA SCHUMANA ORAZ WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI. 

 

PARTNERAMI PRZEDSIĘWZIĘCIA SĄ POSŁOWIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO JANUSZ 

ZEMKE I TADEUSZ ZWIEFKA. 

 

 

Podstawą zorganizowania konkursu jest „Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 

i olimpiad z dnia 29 stycznia 2002 r. ze zm. (Dz.U.Nr 13 poz. 125 z 2002 r.)” 

 

1. CEL KONKURSU: 

1.1. Popularyzacja wiedzy na temat języków i kultury Unii Europejskiej wśród uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz stymulowanie zainteresowania nauką 

języków obcych. 

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

2.1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

z województwa kujawsko-pomorskiego, zarówno z ośrodków publicznych, jak 

i prywatnych oraz innych placówek edukacyjnych (np. domy kultury);  

2.2. Każdy z autorów może nadesłać do 2 fotografii; 

2.3. Technika wykonania prac jest dowolna; 

2.4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie 

publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach; 



2.5. Na odwrocie pracy powinno znajdować się:  

 imię i nazwisko autora,  

 adres zamieszkania autora, 

 numer telefonu/ adres poczty elektronicznej autora,  

 nazwa szkoły i jej dane adresowe,  

 imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, 

 tytuł pracy. 

2.6. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w dyspozycji Europe 

Direct, które zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania imion i nazwisk autorów 

oraz ich prac (szczególnie na stronach internetowych ośrodków ED oraz podczas wydarzeń 

organizowanych przez ED, np. wystaw). 

2.7. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów 

oceny: trafność doboru tematu pracy; oryginalność; walory artystyczne: kompozycja, gama 

kolorystyczna, technika wykonania; 

2.8. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu 

konkursu osobiście (mailem bądź telefonicznie); 

2.9. Miejsce składania lub nadsyłania prac: Europe Direct – Bydgoszcz, ul. Garbary 3, 

85-229 Bydgoszcz lub Europe Direct – Toruń, ul. Grunwaldzka 25 b, 87 – 100 Toruń 

2.10. Dla zwycięzcy przewidziana została nagroda rzeczowa.  

 

3. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

3.1. Termin nadsyłania prac – 1 grudnia 2013 r.; 

3.2. Rozstrzygnięcie konkursu – 6 grudnia 2013 r.; 

3.3. Miejsce i czas rozdania nagród zostanie opublikowany na stronie internetowej: 

www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl i www.europedirect-torun.byd.pl.   

http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/
http://www.europedirect-torun.byd.pl/

