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ORGANIZATOR: 

Klub Centrum  

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba 

Jasińskiego 

ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

1. Konkurs fotograficzny organizowany przez Klub Centrum jest przedsięwzięciem o 

charakterze konkursowym, warsztatowym i promocyjnym.  

CELE KONKURSU: 

1. Pokazanie w formie fotograficznej, za pomocą obrazu jak wygląda codzienna służba 

w jednostce 

2. Prezentacja i promocja prac fotograficznych osób w różnym wieku; 

3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami fotograficznymi; 

4. Rozwijanie twórczego myślenia oraz kreatywności artystycznej; 

 

UCZESTNICY: 

 Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pasjonaci fotografii (amatorzy) spośród 

kadry zawodowej (lub podchorążych) następujących jednostek wojskowych 

znajdujących się na terenie Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny: 

 Akademii Wojsk Lądowych  

 3 Brygady Radiotechnicznej 

 31 Batalionu Radiotechnicznego 

 16 Brygady WOT 

 161 KWOT 

 4 Regionalnej Bazy Logistycznej 

 Żandarmerii Wojskowej 

 2 Wojskowego Szpitala Polowego 

 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia 

 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej 

 1 Brzeskiego Pułku Saperów 

 10 Opolskiej Brygady Logistycznej 

 23 Pułku Artylerii 

 10 Brygady Kawalerii Pancernej 

 4 Batalionu Inżynieryjnego 

 

Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie 

danych jest całkowicie dobrowolne. 

Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wyłącznie prace wykonane w roku 

2021. 

 

TEMAT KONKURSU FOTOGAFICZNEGO:  

#mojaArmia – w służbie Niepodległej 
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KRYTERIA UCZESTNICTWA: 

 Do udziału w konkursie mogą być zgłoszone prace związane z tematyką #mojaArmia; 

Prace (maksymalnie 3 zdjęcia w wysokiej rozdzielczości – od 3 do 6mb) wraz z 

wypełnioną kartą zgłoszenia należy wysłać, lub dostarczyć do Klubu CSWIiCh.  w 

nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2021 r., na adres: 

klub.cswinzchem@interia.pl 

 Zdjęcia mogą być w kolorze, czerni i bieli oraz sepii. Modyfikacja tylko poprzez 

zmiany kontrastu lub poziomu barwa/światło. Wszelkie inne modyfikacje zabronione. 

 Nagrody zostaną przyznane dla trzech najlepszych prac (lub jednej pracy w przypadku 

małej liczby zgłoszeń). Prace oceni jury w składzie: Szef Sekcji Wychowawczej, 

Kierownik Klubu CSWIiCh. oraz instruktor Sekcji Fotograficzno-Filmowej Klubu. 

Od decyzji końcowej jury nie ma odwołania. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS FOTOGRAFICZNY  KLUBU CSWIiCh.  

#mojaArmia – w służbie Niepodległej 

FOTOGRAFIA. 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu zgłaszam udział w Konkursie Klubu CSWIiCh.. 

Tytuł : 

a) ………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………… 

 

stopień, imię, nazwisko autora: 

…………………………………………………………………………………….. 

Adres kontaktowy:………………………………………………………………… 

……………………tel.………………………e-mail:…………………………….. 

Jednostka: ……………………………………………………… 

 

Oświadczam, że prace zostały zrealizowane i zgłoszone zgodnie z Regulaminem Konkursu 

Fotograficznego, którego tematem jest #mojaArmia – w służbie Niepodległej organizowanego przez 

Klub CSWIiCh.. Zapoznałem(am) się z postanowieniami Regulaminu i akceptuję jego 

warunki. 

 

…………………………                                          ……………………………. 

miejscowość, data                                               podpis osoby zgłaszającej 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu przez Klub Centrum i 

wyrażam zgodę na: 

1. Nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań, 

2. Przeniesienie praw o których mowa w pkt. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji: 

- utrwalenie za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej, 

- niekomercyjna publiczna prezentacja w formie wystawy w celach promocyjnych. 

      3.    Fotografowanie swoich działań oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten 

sposób materiałów w określony przez organizatora sposób. 

      

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych, 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U.2014, 

poz. 1182), do celów związanych bezpośrednio ich promocją. 

 

            

    …..……………………….                                               ……………………………… 

    imię nazwisko                                                                     Podpis autora 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


