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Regulaminu konkursu fotograficznego 

„Policjanci w służbie Niepodległej – szlakiem mjr Jana Piwnika „Ponurego” 
 

Konkurs stanowi element edukacyjny kampanii społecznej „Policjanci w służbie Niepodległej 
1919 -2018”. Główne cele ww. przedsięwzięcia to upowszechnienie wiedzy na temat historii 
Policji poprzez  podkreślenie jej roli w kształtowaniu postaw patriotycznych oraz budowanie 
etosu służby opartego na autorytetach historycznych, takich jak patron świętokrzyskiej Policji                     
mjr Jan Piwnik „Ponury”.  
 

 
Patronat honorowy:  
 

 Wojewoda Świętokrzyski 
 Komendant Główny Policji  

 
Organizatorzy:  
 

 Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach – Wydział Komunikacji Społecznej                                                         
i Prezydialny  

 Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939” – Oddział w Kielcach  
 
 
CELE KONKURSU 
 

1. Podniesienie poziomu wiedzy na temat historii Policji i upamiętnienie miejsc 
historycznie związanych z losami policjantów, ze szczególnym uwzględnieniem 
patrona świętokrzyskiej Policji – mjr. Jana Piwnika „Ponurego”  

2. Budzenie zainteresowao historią własnego regionu.  
3.  Rozwijanie wrażliwości artystycznej  
4. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii. 
5. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego 

czasu. 
6.  Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów. 

 
 
OBSZARY TEMATYCZNE:  
 

1. Szlakiem patrona świętokrzyskiej Policji – mjr Jan Piwnik „Ponury”- życie i pamięd.   
2. Udział Policji świętokrzyskiej w uroczystych obchodach świąt paostwowych i rocznic.  
3. Służba i pamięd – reportaż fotograficzny z miejsc upamiętnieo, izb tradycji i muzeów.   

 
ZASADY UCZESTNICTWA 
 

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego.  
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2.  Każdy uczestnik może nadesład maksymalnie 6 zdjęd, które stanowid mogą reportaż, 
serię zdjęd.  

3. Zdjęcia należy przesład w formie plików cyfrowych (minimalne wymiary zdjęcia to 
2000 x 1500 pikseli) lub dostarczyd w postaci fotografii analogowej w minimalnym 
formacie 13 x 18 cm. Maksymalny rozmiar pojedynczej nadesłanej wiadomości nie 
może przekraczad 20MB. 

4. Dopuszczalna jest korekta zdjęd w programach graficznych po ich wykonaniu, 
obejmująca wyłącznie kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności                      
i kontraście. Niedopuszczalny jest fotomontaż.   

5. Do konkursu mogą byd zgłoszone jedynie zdjęcia, do których Zgłaszający posiadają 
prawa autorskie.   

6. Prace będą oceniane przez niezależną komisję, której werdykt jest ostateczny. 
7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: wartośd merytoryczna. pomysłowośd, 

technika, oryginalnośd.  
ZGŁOSZENIA 
 

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem należy składad do dnia 
18 maja 2018 na adres: 

2.  
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach  

Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny  
ul. Seminaryjska 12  

25 -372 Kielce  
 

e-mail: fotokonkurs@ki.policja.gov.pl  
 

z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Policjanci w służbie Niepodległej 1919-2018”  
W przypadku zgłoszeo pocztowych liczyd się będzie data stempla pocztowego. 
 

3. Do pracy musi zostad dołączone oświadczenie następującej treści: „Zgłoszona                           
do konkursu praca jest mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie fotografii, w celach promocyjnych przez organizatorów konkursu. 
Oświadczam, że prawa autorskie dotyczące ww. materiałów przenoszę na 
organizatorów na wszystkich polach jego eksploatacji”. 

4. W przypadku osób niepełnoletnich karta zgłoszenia oraz oświadczenie muszą zostad 
podpisane również przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) autora. 

 

KOMISJA KONKURSOWA 
 

1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez 
komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 
 

 
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
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1. Ogłoszenie wyników odbędzie do dnia   15 czerwca 2018  r. podczas konferencji 
podsumowującej kampanię społeczną „Policjanci w służbie Niepodległej 1919-2018”  

2. O formie wręczenia nagród laureaci oraz szkoła, do której uczęszczają, zostaną 
powiadomieni telefonicznie. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. 
4. Organizator planuje przyznad 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, do zmiany ich podziału oraz 

prawo do nieprzyznania nagrody. 
 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Praca konkursowa nie może naruszad praw autorskich oraz prawa do prywatności 
osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiad zachowao 
zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego 
wychowania i kultury osobistej. 

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęd, 
wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-
informacyjnych Organizatorów. 

3. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatorów jego imieniem                            
i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek 
wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęd, w tym w szczególności wynagrodzenia    za 
rozpowszechnianie zdjęd na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 
udostępniania zdjęd. 

 
UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie 
prac w trakcie przesyłki. 

2. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD i DVD pozostają w archiwum 
Organizatorów konkursu i nie będą zwracane. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu 
bez podania przyczyn. 

4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są wzory: karty zgłoszenia do konkursu 
wraz z oświadczeniami  (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 


