
ZARZADZENIE NR 25/WOK/2023 

BURMISTRZA MIASTA SIERPCA 

z dnia 11 stycznia 2023 r. 

w sprawie organizacji w roku szkolnym 2022/2023 XIV Konkursu Fotograficznego 

„Sierpc w moim obiektywie” pod hasłem: „Sierpc miastem zmian” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) zarządzam co 

następuje: 

§ 1. 
W roku szkolnym 2022/2023 organizuje się przeznaczony dla uczniów szkół 

podstawowych działających na terenie Gminy Miasta Sierpc XIV Konkurs 

Fotograficzny „Sierpc w moim obiektywie” pod hasłem: „Sierpc miastem zmian”. 

§ 2. 
Regulamin XIV Konkursu Fotograficznego „Sierpc w moim obiektywie” stanowi  

Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 
Obsługę organizacyjną Konkursu zapewnia Wydział Oświaty i Kultury Urzędu  

Miejskiego w Sierpcu. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

URMISTRZ 

          /-/ 

                                                                                                   BURMISTRZ 

/-/ 

Jarosław Perzyński 

   Jarosław Perzyński 



Załącznik Nr 1 

 do Zarządzenia Nr 25/WOK/2023 

Burmistrza Miasta Sierpca 

z dnia11 stycznia 2023r. 

 REGULAMIN 

XIV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„SIERPC W MOIM OBIEKTYWIE” pod hasłem: „SIERPC MIASTEM ZMIAN” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Sierpca. 

2. Celem konkursu jest: 

1) przybliżenie uczniom szkół podstawowych problematyki związanej z przeszłością 

i teraźniejszością Miasta Sierpc, 

2) wzbudzenie dumy z dorobku cywilizacyjnego rodzinnego miasta, 

3) uświadomienie zakresu zachodzących w Sierpcu zmian, 

4) wzmacnianie postaw obywatelskich, 

5) upowszechnianie idei samorządności, 

6) zachęcanie do niestereotypowego spojrzenia na własne miasto, 

7) unaocznienie zakresu i skali dokonujących się zmian; kształtowanie umiejętności 

dokonywania świadomego wyboru fotografowanych miejsc oraz obiektów, 

8) doskonalenie technik fotografowania. 

§ 2. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół 

podstawowych funkcjonujących w Sierpcu. 

2. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

1) I kategoria – dla uczniów  klas IV – VI szkół podstawowych, 

2) II kategoria – dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. 

3. Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną wykonaną samodzielnie fotografię, w 

stosunku do której dysponuje prawami autorskimi, z uwzględnieniem 

następujących wymagań: 

1) fotografia winna zawierać treści związane wyłącznie z miastem Sierpc, 

2) fotografia może być wykonane w kolorze, w tonacji czarno-białej lub w sepii, 

obowiązkowo w formacie 15 x 21 cm, 

3) fotografię należy dostarczyć w postaci tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej 

zapisanej na płycie CD (fotografie uczniów z jednej szkoły winny zostać 

zamieszczone na jednej płycie).  

4. W przypadku zgłoszenia fotografii nie spełniającej wymogów określonych w ust. 3, 

praca nie będzie brana pod uwagę przy ocenia i zostanie zdyskwalifikowana. 

§ 3. Ocena prac 

1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez pięcioosobowe jury  powołane przez 

Organizatora. Ocena będzie dokonywana według  następujących kryteriów: 

1) kompozycja – sposób zaprezentowania miejsca/obiektu, 

2) walory estetyczne - wywołanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i 

zapamiętania, 

3) aspekt techniczny – zachowanie ostrości, naświetlenie, kolorystyka. 



2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 4. Termin składania prac 

1. Prace konkursowe należy składać, za pośrednictwem sekretariatu szkoły, do której 

uczęszcza uczeń, w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. 

Piastowska 11A w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2023r.  

2. Prace konkursowe winny być umieszczone w zaklejonej kopercie opatrzonej 

adnotacją „XIV Konkurs Fotograficzny >>Sierpc w moim obiektywie<<”. 

3. Fotografie dostarczone: 

1) w wersji elektronicznej winny być na odwrocie zawierać następujące dane: 

tytuł konkursu, kategorię, tytuł zdjęcia, imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i 

oznaczenie klasy oraz imię i nazwisko wychowawcy. 

2) w wersji elektronicznej na płycie CD winny zawierać imię i nazwisko autora. 

§ 5. Nagrody 

Zdobywcy miejsc III – I w każdej kategorii konkursu zostaną nagrodzeni przez Burmistrza 

Miasta Sierpca książkowymi wydawnictwami albumowymi oraz otrzymają 

pamiątkowe dyplomy. Organizator może przyznać również wyróżnienie. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie nagrodzone prace zostaną wyeksponowane podczas wystawy 

pokonkursowej. 

2. Każdy uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę: 

1) na publikowanie i rozpowszechniania fotografii zgłoszonych do konkursu przez 

Organizatora dostępnymi środkami masowego przekazu,  

2) umieszczania fotografii na stronach www Organizatora oraz podmiotów z nim 

współpracujących,  

3) wykorzystywania fotografii w publikacjach, których wydawca lub 

Zamawiającym jest Organizator,  

4) wykorzystywanie fotografii do celów promocyjnych i w utworach 

multimedialnych.  

3. Wykorzystując fotografię w sposób określony w ust. 3 niniejszego paragrafu 

Organizator zobowiązany jest zamieścić imię i nazwisko autora fotografii. 

4. Nadesłane fotografie nie będą zwracane i zostaną przekazane do archiwum 

Urzędu Miejskiego. 

5. Do złożonej pracy należy dołączyć niniejszą klauzulę: 

„Administratorem danych osobowych autora jest Burmistrz Miasta Sierpca. Dane będą 

wykorzystywane w związku z realizacją XIV Konkursu Fotograficznego „Sierpc w moim 

obiektywie” (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych osobowych w zakresie, o którym 

mowa w §4 ust. 3 pkt. 4 jest wymogiem uczestniczenia w konkursie. Odmowa ich podania 

uniemożliwi udział w konkursie. Dane będą wykorzystywane przez okres wynikający z 

przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, 

ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia – zgodnie z 

przepisami RODO. Możliwe jest także wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Kontakt do inspektora ochrony danych: kontakt@dpo24.pl.” 

………………….………………………………… 
data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

BURMISTRZ 

/-/ 

Jarosław Perzyński 


