
 

 

Ogólnopolska edycja konkursu 

 

Historyczne kominy - konkurs fotograficzny 

 

Regulamin konkursu 

 

Tematem przewodnim konkursu są historyczne kominy - pozostałości dawnych czasów, gdy dym, sadza 
i inne zanieczyszczenia powietrza były w naszym otoczeniu wszechobecne. Czasów, gdy szkodliwe 
substancje wydobywały się nie tylko z kominów naszych domów i domków, ale również z kominów 
licznych fabryk i fabryczek, z kotłowni rozmaitych budynków użyteczności publicznej (szkół, szpitali, 
domów wypoczynkowych), z kominów pralni i piekarni, z kominów parowozów... Czasów, gdy spalanie 
węgla i drewna było podstawowym źródłem energii do ogrzewania budynków czy przygotowywania 
ciepłej wody, do zasilania maszyn parowych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych... 
 
Takie przypomnienie minionych czasów, gdy dym i zanieczyszczenia powietrza były w naszym otoczeniu 
wszechobecne, stanowi dobrą perspektywę dla oceny warunków panujących dziś - tego, gdzie byliśmy, 
gdzie jesteśmy i ile pracy jeszcze przed nami. 
 
Ponadto historyczne kominy są często ważnymi obiektami kultury - pamiątkami przemysłowej (i nie tylko 
przemysłowej) architektury dawnych czasów. Z pozoru są to najzwyklejsze ceglane "rury", których 
zadaniem jest proste wypuszczanie dymu z pieców, jednak często po bliższym przyjrzeniu odkrywają 
przed nami niezwykłe detale - ozdobne elementy, ciekawy układ cegieł, znaki firm, niezwykłe kształty 
zwieńczeń, ślady napraw, uszkodzenia... Tak naprawdę każdy jest inny, każdy unikalny i każdy może być 
ciekawym obiektem do sfotografowania. 
 
Tak więc zapraszamy Was do poszukania i sfotografowania tych obiektów, do zapoznania się z ich historią 
i do refleksji nad dawnymi czasami dymu, węgla i sadzy. A może gdzieś taki historyczny komin wciąż 
dymi? Może ten problem nie wszędzie zniknął? To też warto udokumentować i opisać. 
 
Konkurs adresowany jest do młodzieży - uczniów klas 7 - 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych 
Szczegóły znajdziecie w regulaminie.  

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Wrocławski Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery.  

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pt. Czy wiesz czym oddychasz? – kampania edukacyjno 

– informacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPING/PL realizowanego w ramach instrumentu 

finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

 

3. Biuro konkursu:  



 

 

Uniwersytet Wrocławski  

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery  

ul. Kosiby 8  

51-621 Wrocław  

4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:  

Katarzyna Rutkowska  

e-mail: mappingair@uwr.edu.pl  

 

§ 2 

TEMAT I CEL KONKURSU 

 

1. Temat przewodni konkursu: Historyczne kominy - jakość powietrza wczoraj i dziś 
2. Celem konkursu jest:  

 zainteresowanie uczestników konkursu tematem jakości powietrza i jej zmian na przestrzeni lat 

 zainteresowanie uczestników konkursu historią ich okolicy 

 wzrost poziomu wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza oraz działań podejmowanych na rzecz 

zmniejszenia ich szkodliwego oddziaływania,  

 podnoszenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży w zakresie wpływu jakości powietrza na 

zdrowie człowieka i środowisko,  

 kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy wobec środowiska,  

 pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej.  

 

§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 - 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych z terenu całej Polski. 

I KATEGORIA WIEKOWA – klasy 7 – 8 szkoły podstawowej 

II KATEGORIA WIEKOWA – uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

§ 4 

FORMA PRAC KONKURSOWYCH 

 

Prace konkursowe muszą spełniać następujące kryteria:  

 fotografia lub cykl fotografii, obejmujący do pięciu fotografii, przedstawiający historyczny komin, 

czyli taki, który powstał przed rokiem 1989 

 praca musi być opatrzona tytułem oraz zawierać opis przedstawionego obiektu, zawierający 

informacje o jego lokalizacji oraz takie informacje jak data budowy obiektu, dzieje obiektu - jego 

historia i teraźniejszość, wartość kulturowa (np. czy jest wpisany do rejestru zabytków) ciekawe 

wydarzenia związane z obiektem, znaczenie obiektu dla okolicznych mieszkańców itp. Opis musi 



 

 

również zawierać informacje dotyczące wykorzystanych materiałów źródłowych - opracowań 

książkowych, stron internetowych, informacji ustnych uzyskanych od okolicznych mieszkańców. 

 fotografie należy przesłać obowiązkowo w formie odbitek matowych czarno-białych lub 

kolorowych, na papierze fotograficznym o wymiarach od 15/21 do 20/30 

 zdjęcia nie mogą być oprawione ani podklejone, 

 należy też dostarczyć obowiązkowo wersje elektroniczne zdjęć, drogą mailową (e-mail: 

mappingair@uwr.edu.pl 

 wersje elektroniczne zdjęć należy wysyłać zapisane w formacie JPG bez kompresji, PNG lub TIFF; 

minimalna rozdzielczość obrazu: 2480x1772px (1772x2480px) 

 maksymalna wielkość pliku: 25 MB 

§ 5 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.  

3. Prace należy wykonać indywidualnie.  

4. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu.  

5. Każda praca powinna posiadać czytelną metryczkę zawierającą:  

a) imię i nazwisko autora  

b) wiek i klasę  

c) nazwę placówki  

d) dane teleadresowe placówki (w tym aktualny adres poczty elektronicznej)  

e) imię i nazwisko rodzica lub nauczyciela sprawującego opiekę nad uczestnikiem konkursu  

f) formę i tytuł pracy  

6. Niezbędnym warunkiem udziału w konkursie jest również pisemne wyrażenie zgody na  

uczestnictwo w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z oświadczeniem zawartym w 

Załączniku nr 1 – dla uczestników niepełnoletnich lub Załącznikiem nr 2 - dla uczestników pełnoletnich. 

Uwaga – załączników nie naklejamy na pracę!  

7. Prace konkursowe razem z załącznikami (z dopiskiem Historyczne kominy) należy przesłać pocztą lub 
dostarczyć osobiście na adres:  
 

Uniwersytet Wrocławski 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery 

ul. Kosiby 8 

51-621 Wrocław 

 

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac.  

 

 

 

mailto:mappingair@uwr.edu.pl


 

 

 

 

§ 6 

CZAS TRAWANIA KONKURSU 

 

1. Czas trwania konkursu: 01.10.2021 - 31.10.2021(decyduje data stempla pocztowego)  
2. Prace przesłane po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.  

3. Ogłoszenie wyników nastąpi do połowy listopada.  

 

§ 7 

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

 

1.Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody rzeczowe a wśród nich: 

 Zegarek typu Smartwach 

 Gimbal 

 Plecaki 

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany lub zamiany nagród, w tym zamiany na środki 

pieniężne.  

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przyzna nagrody (I, II i III miejsce)  

3. Przy ocenie merytorycznej prac konkursowych uwzględnione będą następujące aspekty:  

 zgodność z hasłem konkursowym; 
 trafność tytułu pracy; 
 zawartość merytoryczna i estetyczna opisu; 
 czytelność przekazu; 
 pomysłowość; 
 walory artystyczne; 
 twórcze podejście do zagadnienia; 
 poprawność techniczna prac; 

4. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia 

jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.  

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną na wskazany w metryczce 

adres e-mail. Organizator zastrzega sobie również możliwość skorzystania z innych form powiadomienia 

zwycięzców.  

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie projektu LIFE-MAPPING/PL - 

https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/, na profilu Facebook LIFE-MAPPING/PL. 

 

§ 8 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Złożone prace przechodzą na własność Uniwersytetu Wrocławskiego i nie podlegają zwrotowi.  

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:  



 

 

− przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej Pracy  

konkursowej (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych),  

− nadesłana Praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej twórczości,  

− nadesłana Praca konkursowa jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nie nagradzana w innych 

konkursach,  

− nadesłana Praca konkursowa nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw 

osób trzecich.  

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania 

zgłaszanej pracy w całości lub we fragmentach przez Organizatora konkursu. Uniwersytet Wrocławski 

nabywa prawo do wielokrotnego wydawania, wykorzystywania, powielania, przetwarzania i 

rozpowszechniania techniką drukarską i cyfrową dzieła, jakie stanowi praca konkursowa oraz do  

wystawiania i publicznego udostępniania zgłoszonej pracy na stronach internetowych miasta, jednostek 

mu podległych oraz w publikacjach i artykułach prasowych dotyczących konkursu.  

 

 

§ 9 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a, RODO - osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu 

50-137, pl. Uniwersytecki 1, Nr NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301  

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych Panem Krzysztofem Ziembą za pomocą e-mail: IOD@uwr.edu.pl; tel. (71) 

375-94-36  

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.  

4. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu „Historyczne kominy - konkurs fotograficzny”, 

będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu oraz publikacji informacji o 

laureatach Konkursu.  

5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia do udziału w konkursie.  

6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa.  

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, 

w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania  

i rozwoju systemów informatycznych.  

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do roku 2023, czyli przez okres trwania projektu 

informacyjno-edukacyjnego pt. „Czy wiesz czym oddychasz – kampania informacyjno-edukacyjna na 

rzecz czystego powietrza” realizowanego w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:  



 

 

a. dostępu do swoich danych osobowych.  

b. doprawiania swoich danych osobowych.  

c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy 

kontaktować z Biurem Projektu „Czy wiesz czym oddychasz – kampania informacyjno-edukacyjna na 

rzecz czystszego powietrza” na adres e-mail: mappingair@uwr.edu.pl lub na adres siedziby Biura 

konkursu Uniwersytet Wrocławski, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery ul. Kosiby 8; 51-621 Wrocław  

d. wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

e. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w 

przypadku:  

- zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,  

- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich 

przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

f. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich 

innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów 

informatycznych).  

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz jego interpretacji.  

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.  

3. Regulamin konkursu dostępny jest na następujących stronach www:  

https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator konkursu.  


