
Regulamin 

Konkursu 

Fotograficznego 
 

                                                            „Nie do pary” 
Kolorowe skarpetki nie do pary to symbol niedopasowania społecznego i genotypowego z 

jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Światowy Dzień Zespołu Downa został 

ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 

2012 organizowany jest pod patronatem ONZ. Z tej okazji organizujemy wydarzenia mające 

na celu promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i zwiększanie świadomości społecznej na temat trisomii 21. Poprzez udział w 

konkursie zapraszamy do przyłączenia się do akcji. 

 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizator 

 Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 

Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. 

2. Cele konkursu:  

 popularyzowanie wiedzy na temat Zespołu Downa 

 zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat tristomii 21 

 propagowanie praw osób z Zespołem Downa 

 uwrażliwianie na potrzeby i integracja z osobami z Zespołem Downa 
3. Czas trwania konkursu 

 Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 06.03.2018 do 
21.03.2018 r. 

 Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia 
06.03.2018 do 16.03.2018r. 

4. Uczestnicy Konkursu  

 Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół średnich z terenu 
Nowego Dworu Gdańskiego  

5. Zdjęcia konkursowe 

 Zdjęcia konkursowe należy przesłać wyłącznie w wersji cyfrowej w 
formacie „jpg” w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym 
niż 10 MB, lecz nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji 
połączeń internetowych wykorzystywanych przez uczestników 
Konkursu. 

 Każdy z autorów może przesłać na adres mailowy oswndg@wp.pl 1 
fotografię wraz z imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą, adresem i 
telefonem szkoły oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do 



zdjęcia. (wzór dołączony do regulaminu). Dozwolone są fotografie 
czarno-białe, sepia lub kolorowe. 

 Tematyka fotografii musi nawiązywać do symbolu akcji, tytułu konkursu 
(artystyczne ujęcie i wyeksponowanie dwóch różnych skarpetek).  

 Opiekę nad uczniami zainteresowanymi udziałem w konkursie obejmuje 
nauczyciel – wychowawca, którego zadaniem będzie wspieranie 
uczniów w wykonaniu zadania konkursowego. 

6. Termin przesyłania prac 

 Zdjęcia należy przesłać do 16.03.2018 roku w formie wiadomości 
elektronicznej na wyżej wymieniony adres mailowy w tytule „Konkurs 
Fotograficzny – „nie do pary”  

7. Ogłoszenie wyników 

 Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród 
zostaną ustalone przez organizatora i ogłoszone na stronie internetowej 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. I. Sendlerowej. 

8. Jury Konkursu 

 Organizator powołuje komisję do oceny prac, w skład której wejdą:  
o rodzic dziecka z Zespołem Downa 
o dorosła osoba z Trisomią21  
o artyści fotograficy 
o członek zespołu organizacyjnego 

 Decyzje jury są ostateczne 
9.  Nagrody konkursowe 

 Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci karnetów do 
Multikina Elbląg i Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu.  

10. Prawa autorskie 

 Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i 
regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby 
uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. 
Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) 

 Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich 

zostaną zdyskwalifikowane. 

 
Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu; 
55 247-23-21 
 Informacji udzielają: 

 Karolina Olenkiewicz 

 Sylwia Rymkiewicz 

 Magdalena Szwec 

 Katarzyna Reich-Stępniewska 
 
Uwaga!!! 
   Nadesłane prace mogą zostać zaprezentowane na wystawie organizowanej 
w ramach promocji akcji Światowego Dnia Zespołu Downa, lokalnych mediach oraz 
na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. I. 
Sendlerowej, 
Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe.   


