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„Bo fizyką należy się bawić” – „Człowiek i Księżyc” 
 

Regulamin konkursu  
popularyzującego wiedzę fizyczną i astronomiczną  

 

zorganizowanego z okazji 50. rocznicy lądowania na Księżycu 
 
 

I. ORGANIZATOR  
 

Koło Miłośników Fizyki i Astronomii PRYZMAT  w  Zespole Szkół Politechnicznych im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Łodzi. 
Realizator konkursu:  
Nauczyciele: Ewa Marczewska we współpracy z Jadwigą Jezierną i Dorotą Białkowską. 
 

Konkurs został objęty patronatem: 
Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego, 
Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. 
 
II. ADRESAT KONKURSU  
 

Uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi.  
   
III. CELE KONKURSU 
 

 popularyzacja wiedzy fizycznej i  astronomicznej; 
 motywowanie uczniów do podejmowania nowych wyzwań;  
 popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki; 
 promocja czytelnictwa s-f i popularno-naukowego; 
 rozwijanie wrażliwości twórczej. 
 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
 
Konkurs organizowany będzie w dwóch kategoriach: 

 Zdjęcie Księżyca  
 i  Recenzja / opis książki s-f lub popularno-naukowej związanej z lądowaniem człowieka na 

Księżycu. 
 

Konkurs w kategorii  Zdjęcie Księżyca 
 

1. Przedmiotem konkursu jest zrobienie zdjęcia Księżyca. 
2. Do konkursu jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. 
3. Za jedną pracę uważane jest jedno zdjęcie, bądź jeden zestaw zdjęć. 
4. Zestaw zdjęć może zawierać do trzech fotografii, które powinny być w danym zestawie 

ponumerowane, zgodnie z kolejnością ich prezentowania. 
5. Fotografie (czarnobiałe lub barwne) powinny być wykonane w formie odbitek na papierze 

fotograficznym o formacie 20 cm x 30 cm. 
6. Na odwrocie zdjęcia musi znaleźć się: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia oraz oznaczenie oddziału.  
7. Zdjęcia nie mogą podlegać obróbce cyfrowej - nie zezwala się stosowania fotomontaży, ani kolaży 

polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian 
w oryginalnej kompozycji zdjęcia z wyjątkiem sytuacji przedstawienia ruchu Księżyca; 
dopuszczalne jest kadrowanie i nieznaczna korekta jasności i kontrastu oraz  zmiana  liczby kolorów 
np. na zdjęcie czarno-białe.  

8. Fotografie muszą być dziełem jednego ucznia. 
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9. Fotografie muszą być samodzielnymi wytworami autora-uczestnika. 
 
 

Konkurs w kategorii  Recenzja / opis książki s-f lub popularno-naukowej związanej z lądowaniem 
człowieka na Księżycu 
 

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie recenzji / opisu książki science-fiction lub popularno-
naukowej związanej z lądowaniem człowieka na Księżycu. 

2. Recenzje / opisy muszą być dziełem jednego ucznia. 
3. Recenzje / opisy muszą być samodzielnymi wytworami autora-uczestnika. 
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników 

konkursu. 
5. Prace muszą być napisane na komputerze i wydrukowane – maksymalnie jedna strona A4, 

czcionka 12, Times New Roman. 
6. Prace muszą zawierać nazwę konkursu oraz tytuł i autora recenzowanej książki. 
7. Na odwrocie pracy musi znaleźć się: imię i nazwisko ucznia oraz oznaczenie oddziału.  
8. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną niepublikowaną i nienagradzaną nigdzie wcześniej 

pracę. 
 

V. ZGŁOSZENIE  DO KONKURSU 
 

Prace  do konkursu międzyszkolnego należy dostarczyć do nauczyciela Ewy Marczewskiej  (sala 219) 
do dnia 28.01.2020 r. 
 

Fotografie konkursowe powinny być umieszczone w foliowej koszulce (oddzielnej dla każdego 
uczestnika).  Należy dołączyć  płytę CD z wersją cyfrową zdjęcia zapisaną w formacie *.jpg lub przesłać ją 
na adres e.marczewska@zsp9.pl. Nazwa wersji elektronicznej pracy (pliku graficznego) powinna być 
zapisana wg wzoru: imię_nazwisko_klasa a tytuł wiadomości e-mail : Bo fizyką należy się bawić. 
 

Recenzje powinny być umieszczone w foliowej koszulce (oddzielnej dla każdego uczestnika).  
Należy dołączyć  płytę CD z wersją cyfrową recenzji zapisaną w formacie *.doc lub przesłać ją na adres 
e.marczewska@zsp9.pl. Nazwa wersji elektronicznej pracy (pliku tekstowego) powinna być zapisana 
wg wzoru: imię_nazwisko_klasa a tytuł wiadomości e-mail : Bo fizyką należy się bawić. 
 

VI. KRYTERIA OCENIANIA 
 

Ocenie podlegają: 
 

w kategorii  Zdjęcie Księżyca: 
 

 oryginalność i subiektywizm w ujęciu tematu; 
 walory artystyczno-wizualne; 
 jakość techniczna pracy. 
 

w kategorii  Recenzja / opis książki s-f lub popularno-naukowej związanej z lądowaniem 
człowieka na Księżycu: 
 

 oryginalność i subiektywizm w ujęciu tematu; 
 kompozycja, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, kultura słowa; 
 wartość merytoryczną. 
 

VII. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
 

1 Konkurs organizowany jest  tylko na etapie szkolnym.  
2 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. 
3 Wszelkich informacji, dotyczących konkursu, udziela koordynator projektu – Ewa Marczewska 

(sala 219) e.marczewska@zsp9.pl  
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VIII. TERMINARZ KONKURSU 
 

 Zgłoszenie prac do konkursu  – do 28.01.2020 r.  
 rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu – do 4.02.2020 r.  

 
IX.     SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW 
 

1. Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najciekawszych prac w poszczególnych kategoriach  
i przyzna jej autorom odpowiednio  I, II i III miejsce w konkursie. Jury konkursowe może również 
przyznać wyróżnienia. 

2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Zespołu Szkół Politechnicznych 
w Łodzi - www.zsp9.pl  do dnia 4.02.2020 r. 

 
X. NAGRODY 
 

1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
2. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy. 
3. Wybrane projekty zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie Zespołu Szkół 

Politechnicznych  w Łodzi. 
4. Wybrane prace konkursowe opublikowane zostaną w „Infotece” - biuletynie informacyjnym  

biblioteki Zespołu Szkół Politechnicznych  w Łodzi i na stronie  internetowej szkoły – www.zsp9.pl 
oraz na stronie Szkolnego Koła Miłośników Fizyki i Astronomii „PRYZMAT” oraz w mediach 
społecznościowych szkoły i Pryzmatu 

 
XI. WARUNKI KONKURSU 
 

1. Uczeń przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą o ochronnie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. 

2. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej bądź obu kategoriach konkursowych. 
3. Organizator nie zwraca zgłoszonych na konkurs materiałów. 
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac biorących udział w konkursie 

do własnych celów. 
5. Komisja Konkursowa może nie przyznać żadnej nagrody lub inaczej je rozdysponować. 
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację prac konkursowych.  
8. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, 

w tym  na publikację jego wizerunku na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu.  
9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników na  późniejszy. 
11. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz wszelkich aspektów nie ujętych w regulaminie należy do 

organizatora konkursu. 
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku dalej jako „RODO”, informujemy, 
że: 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, 93-590 Łódź, 
al. Politechniki 38, tel.: 42 684 11 27; e-mail: info@zsp9.pl  
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jacek Metrycki (zsp9@inspektor-rodo.com.pl.)  

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu „Bo fizyką 
należy się bawić”. 
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2. Zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ZSP znajduje się na stronie internetowej szkoły w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce Ochrona danych osobowych. 


