
TECHNIKUM NR 3 GASTRONOMICZNO – HOTELARSKIE ul. Wawel 1 

                W 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W 

SOSNOWCU 

ul. Gen. Grota Roweckiego 64 

 

OGŁASZA KONKURS 

 

„HOTEL W MOIM OBIEKTYWIE” 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
I edycja 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

„HOTEL W MOIM OBIEKTYWIE” 

 

I. Organizator :  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Gen. Grota 
Roweckiego 64, Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie w Sosnowcu, ul. Wawel 1  

II. Cele konkursu  
 
Celem konkursu jest propagowanie piękna ARCHITEKTURY RODZIMYCH HOTELI 
AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ, upowszechnianie i popularyzacja wiedzy na temat hoteli regionu 
oraz rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań BRANŻĄ HOTELARSKĄ, a także 
umożliwienie im zaprezentowania własnego, oryginalnego spojrzenia na formę 
architektoniczną budowli użytkowych,  

a także 

 uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania oraz dostrzeganie 
niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem 
działalności człowieka, 

 rozwijanie zainteresowań uczniów, ich wrażliwości estetycznej oraz 
indywidualnych  zdolności twórczych,  

 rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, 

 promowanie umiejętności prezentowania własnych pomysłów,  

 praktyczne wykorzystanie technologii informacyjnej, 

 aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach. 

 



III. Warunki uczestnictwa  

 

1. Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i skierowany jest do 

wszystkich  uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych publicznych i 

niepublicznych.  

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez uczestników wyznaczonym  terminie 

prac. Prace konkursowe należy wykonać i zgłaszać indywidualnie. Fotografie muszą być 

zainspirowane tematyką konkursu. 

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii obiektu typu hotel, znajdujący się w 

aglomeracji śląskiej, w taki sposób aby ukazane zostały jego walory z jednoczesnym 

ujęciem tego obiektu w sposób niepowtarzalny (z ciekawej perspektywy, przy 

uwzględnieniu szczegółów generujących interesujące światło,  odpowiedni sposób 

fotografowania; wiosenne światło – tego typu atmosferę, oddają miękkie i delikatne 

fotografie itd.) 

4. Każda praca powinna być zapisana  w dowolnym formacie graficznym (np. jpg,bmp,tiff), 

koniecznie w postaci : szkoła_klasa_imię_nazwisko_numer_zdjecia.jpg  np. 

sp27_6c_adam_nowak_1.jpg  lub  sp27_6c_adam_nowak_2.jpg oraz wysłana wraz z 

kartą zgłoszenia  (załącznik) na podany poniżej adres mailowy.  

5. Pracę należy wysłać drogą mailową na adres konkurs.gastro@ckziu.com w 

terminie  do 16 kwietnia 2021 roku. 

6. Uczestnik zgłaszający do konkursu fotografie musi być ich pomysłodawcą i 

wykonawcą.   

7. Jedna osoba może wysłać maksymalnie 3 prace/fotografie, każda opatrzona innym 

tytułem czyli numerem, a szkoła może zgłosić  do konkursu dowolną liczbę prac.   

8. Karta zgłoszenia powinna być podpisana przez rodziców/opiekunów 

prawnych,  zeskanowana lub sfotografowana i wysłana wraz z pracą konkursową. Pracę 

bez  kart zgłoszenia i podpisanej zgody rodziców/opiekunów nie będą brały udziału 

w  konkursie.   

9. Prace nie spełniające określonych w Regulaminie warunków nie zostaną 

zakwalifikowane do Konkursu. 

10. O zakwalifikowaniu fotografii do Konkursu decyduje Organizator 

11. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs fotografii 

zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności 

treści pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych itp. 

 

 

 



IV. Kryteria oceniania:  
 
Konkurs jest jednoetapowy. 
 
W Konkursie oceniane będą fotografie, które odpowiadać będą tytułowi konkursu tj. „Hotel w 
moim obiektywie” . Uczestnicy powinni stworzyć prace oryginalne, prezentujące 
najciekawsze ujęcie bryły wybranego przez siebie budynku hotelowego aglomeracji śląskiej.  
 
Pozostałe kryteria:  
 

 Praca powinna ukazywać oryginalność spojrzenia na temat, wiązać elementy 

przyrody, aury z bryłą budynku. 

 Praca powinna oddawać zgodność tematu fotografii z tematyką Konkursu,  

 Ocenie będzie podlegać wartość artystyczna fotografii.  

 Fotografia powinna zostać wykonana techniką cyfrową.  

 Fotografię należy wykonać w możliwie jak najlepszej jakości i rozdzielczości. Zapis 

zdjęć powinien odbyć się bez ich pomniejszania czy kompresji.  

 Fotografię należy zapisać w dowolnym formacie graficznym  

 Fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym 

związane obciążają Uczestnika Konkursu. 

 

V. Terminy   

Prace konkursowe należy nadsyłać do 16 KWIETNIA 2021.  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod koniec kwietnia, a wyniki zostaną 

zamieszczone  na stronie internetowej Organizatora www.ckziu.com oraz wysłane drogą 
mailową  na adres szkół biorących udział w konkursie.  

VI. Jury  

W skład Jury wchodzą nauczyciele zawodowcy branży turystyczno-

hotelarskiej  Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiego w Sosnowcu. Do zadań 

Jury należy  ocena poszczególnych prac wraz z kwalifikacją zdobytych miejsc. Decyzje 

Komisji  Oceniającej – Jury są ostateczne. Od decyzji Jury nie ma odwołania.  

VII. Nagrody.   

Na zwycięzców czekają nagrody oraz dyplomy. Nauczyciele wszystkich 
uczniów  biorących udział w konkursie zostaną uhonorowani podziękowaniami.  

VIII. Publikacja prac   

Fotografie zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na  bezpłatne 

wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych. Organizator zastrzega sobie również 

prawo do publikacji wybranych fotografii na innych stronach internetowych, w mediach, a 

także do wystawienia jako ekspozycji w ramach działalności Organizatora. 

 



 
IX. Własność intelektualna i prawa autorskie 

 
1. Uczestnik zgłaszając fotografie do Konkursu oświadcza, że: posiada pełne prawo do 

dysponowania fotografią zgłoszoną do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie 

prawa majątkowe do fotografii, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich. 

2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych 

w związku z fotografią zgłoszoną do Konkursu oraz za ewentualne naruszenie praw 

osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku 

osoby małoletniej. 

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż fotografia nie była 

wykorzystywana do udziału w innym konkursie.  

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przenosi nieodpłatnie na 

CKZiU autorskie prawa majątkowe do fotografii.  

5. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w pkt. 4, Uczestnik wyraża zgodę na 

nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie fotografii na 

wszystkich polach eksploatacji.  

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt. 4, następuje wraz 

z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty. Odrębna odpłatność 

z ww. tytułu nie przysługuje.  

 

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. 
 

 

 

 


