Jesteśmy u podszewki rzeczy –
konkurs fotograficzny
dla uczniów klas 7-8 SP
oraz uczniów szkół średnich
inspirowany wybranymi fragmentami
prozy Brunona Schulza

Regulamin konkursu fotograficznego Jesteśmy u podszewki rzeczy
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na fotografię
inspirowaną wybranym cytatem z opowiadań Brunona Schulza zwany w dalszej
części regulaminu Konkursem.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas
7-8. SP.
3. Organizatorem Konkursu jest Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira
Różyckiego w Bytomiu, ul Jagiellońska 21-23, 41-902 Bytom , e-mail:
sbaletowa@interia.pl oraz Bytomskie Centrum Kultury, zwani dalej „Organizatorem”.
Konkurs objęli patronatem Pani Senator RP Halina Bieda oraz Prezydent Miasta
Bytomia pan Mariusz Wołosz.

§2 Cel Konkursu

Konkurs zorganizowany jest w ramach obchodów roku 2022 jako roku Brunona
Schulza we współpracy ze Stowarzyszeniem Festiwal Brunona Schulza, które od dziesięciu lat
realizuje Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu. Celem Konkursu jest
upowszechnienie wiedzy o twórczości autora „Sklepów cynamonowych”, wzrost
zainteresowania sztuką i literaturą piękną, a także rozwój talentów artystycznych
uczestników konkursu.
§3 Temat Konkursu
Zadanie konkursowe polega na przekładzie intersemiotycznym fragmentu z opowiadań
Brunona Schulza na fotografię, której inspiracją będzie wybrany cytat. Uczestnicy wykonują
w dowolnej technice fotografię będącą swobodną interpretacją podanych niżej,
wybranych przez Organizatora cytatów. Do jednego cytatu można wykonać jedną
fotografię.
Cytaty z opowiadań zawartych w tomach „Sklepy cynamonowe” i „Sanatorium pod
klepsydrą” Brunona Schulza :






Jesteśmy po drugiej stronie, jesteśmy u podszewki rzeczy. („Wiosna”)
Wezbrane niebo kurtyny pęknie naprawdę, uniesie się i ukaże rzeczy niesłychane i
olśniewające. („Sklepy cynamonowe”)
Tak żyje się w tym mieście i czas upływa. („Sanatorium pod Klepsydrą”)
Czasem tylko wyławiamy z tego gwaru wielu głów jakieś ciemne żywe spojrzenie.
(„Ulica Krokodyli”)
Tygodnie stały pod znakiem dziwnej senności. („Manekiny”)





Szary i pusty wtorek, dzień bez tradycji i bez twarzy. („Manekiny)
Miasto nasze popadało coraz bardziej w chroniczną szarość zmierzchu.
(„Nawiedzenie”)
Wtedy świat nieruchomiał, na chwilę stawał bez tchu, olśniony. („Wiosna”)
§4 Terminy

1. Konkurs trwa od 05.04.2022 roku do 10.05.2022 roku.
2. Prace konkursowe należy przesłać do 10.05.2022 roku na adres: Ogólnokształcąca
Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego, ul. Jagiellońska 21-23, 41-902 Bytom.
3. Ogłoszenie wyników (poprzez podanie imienia i nazwiska autora fotografii i tytułu
wiersza) nastąpi do 13.05.2022 r. na stronie internetowej Szkoły.
§5 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Uczestnicy niepełnoletni muszą przesłać zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez
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pełnoprawnych opiekunów (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu).
Fotografia konkursowa musi być wydrukowa. Minimalny rozmiar zdjęcia – 15x21
cm
Przesłana praca konkursowa powinna być wydrukowana i zabezpieczona w kopercie
oraz na odwrocie podpisana pseudonimem i informacją, który z podanych cytatów
był inspiracją do zdjęcia.
Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym pseudonimem,
który znajdzie się na pracy konkursowej. W kopercie należy umieścić następujące
informacje: pseudonim, Nazwisko opiekuna artystycznego (opcjonalnie), wybrany
cytat z opowiadania B. Schulza, imię i nazwisko autora pracy, adres do
korespondencji, nr telefonu kontaktowego, a także oświadczenie, że praca została
wykonana samodzielnie. (zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu).
Jedna osoba może zgłosić w ramach konkursu jedną pracę . Każda fotografia
przesłana na konkurs musi być wykonana samodzielnie przez autora.
Fotografia konkursowa nie może być nigdzie wcześniej publikowana, dotyczy to także

mediów społecznościowych oraz blogów.
8. Zakazane jest zgłaszanie do Konkursu zdjęć o treści niezgodnej z prawem lub
zasadami współżycia społecznego. Zakazane są zdjęcia naruszające dobre obyczaje, w
tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących
nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym. Takie zdjęcia
nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo
ich usunięcia.
9. Zdjęcia zawierające wizerunek osób trzecich powinny być opatrzone zgodą na
publikację wizerunku (zał. nr 2 niniejszego Regulaminu). Organizator nie będzie brał
pod uwagę zdjęć zawierających wizerunek osób trzecich bez ich zgody na publikację.

W przypadku niepełnoletnich osób trzecich oświadczenie musi być podpisane przez
opiekuna prawnego.
10. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na akceptację niniejszego
Regulaminu, w tym Politykę Przetwarzania Danych (ustawa o ochronie
danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) oraz na
publikację prac wybranych przez Organizatora.
§6 Nagrody i Jury
1. Przewidziane jest przyznanie trzech nagród (miejsce I, II i III)
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I miejsce – wycieczka do Warszawy wraz z opiekunem ufundowana przez Panią
Senator Halinę Biedę a także nagrody w postaci kart / bonów podarunkowych do
wykorzystania w Media Expert lub Agorze ufundowane przez Prezydenta Miasta
Bytomia, Pana Mariusza Wołosza
II miejsce – wycieczka do Warszawy wraz z opiekunem ufundowana przez Panią
Senator Halinę Biedę a także nagrody w postaci kart / bonów podarunkowych do
wykorzystania w Media Expert lub Agorze ufundowane przez Prezydenta Miasta
Bytomia, Pana Mariusza Wołosza
III miejsce – wycieczka do Warszawy wraz z opiekunem ufundowana przez Panią
Senator Halinę Biedę a także nagrody w postaci kart / bonów podarunkowych do
wykorzystania w Media Expert lub Agorze ufundowane przez Prezydenta Miasta
Bytomia, Pana Mariusza Wołosza;
Wszystkie prace zostaną także zaprezentowane w formie wystawy w trakcie
bytomskich obchodów Festiwalu Brunona Schulza w filii Bytomskiego Centrum
Kultury - Pałacu w Miechowicach. Termin uroczystego wernisażu zostanie podany
na stronie Organizatora po uzgodnieniu z organizatorami obchodów w mieście.
Jury składa się z osób powołanych przez Organizatora.
Oceniane będą następujące aspekty: oryginalność, kreatywność, walory artystyczne,
zgodność z tematyką zadania konkursowego, a także jakość zdjęcia.
Posiedzenie Jury odbędzie się w terminie do 12.05.2022 r. w siedzibie Organizatora
lub za pomocą narzędzi telekonferencyjnych lub innym miejscu wskazanym przez
Organizatora.
Możliwe jest przyznanie dodatkowych wyróżnień.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli poziom
artystyczny prac nie będzie zadowalający.
Organizatorzy zastrzegają ̨ sobie prawo do przyznania dwóch równorzędnych nagród.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu Jesteśmy u podszewki rzeczy
ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)
________________________________________, jako rodzic/ opiekun prawny (imię i
nazwisko dziecka)___________________________________ wyrażam zgodę na udział
mojego dziecka/ podopiecznego w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/
zapoznałem się treścią Regulaminu Konkursu oraz zasadami przetwarzania danych
osobowych.

____________________________________Data i czytelny podpis

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu Jesteśmy u podszewki rzeczy
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany / podpisana oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego
wizerunku umieszczonego na fotografii konkursowej w ramach konkursu Jesteśmy u
podszewki rzeczy wykonanej przez (imię i nazwisko autora pracy)
_______________________________________________________________________
i jestem świadomy / świadoma, iż Organizator konkursu ma prawo rozpowszechniać mój
wizerunek na zasadach określonych w regulaminie konkursu, z którym się zapoznałem /
zapoznałam.
Miejscowość i data

czytelny podpis

..............................

………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przedłożone zdjęcie zostało wykonane przeze mnie samodzielnie.

Miejscowość i data

czytelny podpis

..............................

………………………………………………

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym Jesteśmy u
podszewki rzeczy Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości
imienia i nazwiska autora/autorów pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym
konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach.
Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego i
akceptuję jego warunki.

Miejscowość i data
..............................

Czytelny podpis rodzica/opiekuna
..............................................

