
Szkolny konkurs fotograficzny 
pt. „Czucie i wiara” - romantyzm w obiektywie

Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Polskiego Romantyzmu. Został 
on ustanowiony w związki z 200. rocznicą wydania „Ballad i romansów” Adama 
Mickiewicza – dzieła wyznaczającego początek epoki romantyzmu w polskiej 
literaturze.
Jako manifest polskiego romantyzmu uznaje się balladę Adama Mickiewicza 
Romantyczność, w której możemy znaleźć istotę romantyzmu: 
„- Czucie i wiara silniej mówią do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko.
Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce.
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!”

Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna i Samorząd Uczniowski I 

Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika w Parczewie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły.
3. Na konkurs można zgłosić 1, 2 lub 3 zdjęcia z podaniem tytułu dzieła 

literackiego lub plastycznego  z epoki romantyzmu, którym zdjęcie było 
inspirowane. W przypadku, gdy zdjęcie zostało zainspirowane 
konkretnym fragmentem dzieła literackiego należy dołączyć jego treść 
(cytat).

4. W konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie zostały nigdzie 
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

5. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie zdjęcia w formacie JPG.
6. Fotografie należy przesłać do 15 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej na 

adres: biblioteka_lo@interia.pl z dopiskiem Konkurs fotograficzny. W 
wiadomości należy podać imię i nazwisko, klasę, tytuł dzieła i ewentualnie 
cytat, jeśli zdjęcie zostało zainspirowane konkretnym fragmentem dzieła. W tej
samej wiadomości należy przesłać wypełniony i zeskanowany formularz 
zgłoszeniowy lub dostarczyć go osobiście do biblioteki. 

7. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługuje mu wyłączne 
i nieograniczone prawo autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto 
oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie 
fotografii oraz publikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach 
promocyjnych związanych z konkursem, na stronach internetowych 
Organizatora konkursu, a także na ich wykorzystanie w celach promocyjnych, 
w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii 
każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
cyfrowego, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do 
ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez 

mailto:biblioteka_lo@interia.pl


publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 listopada 2022r. przez Komisję 
Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu. 

9. Komisja konkursowa przyzna nagrody za:
 I Miejsce – wybrana książka w kwocie do 100 zł
II Miejsce – wybrana książka w kwocie do 70 zł
III Miejsce – wybrana książka w kwocie do 50 zł
oraz za Wyróżnienia (w liczbie ustalonej przez Komisję Konkursową) – 
nagrody rzeczowe. 

10.Laureaci zostaną poinformowani drogą mailową lub osobiście o miejscu i 
terminie wręczenia nagród. 

11.Prace nagrodzone będą zaprezentowane na szkolnej wystawie.
12.Zgłaszając się do konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, uczestnicy 

akceptują warunki udziału w konkursie.
13.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, lub 

przedłużenia terminu zakończenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od 
niego niezależnych. 

Kontakt w sprawie konkursu: 
Bożena Prokopiuk
biblioteka_lo@interia.pl


