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ORGANIZATOR KONKURSU:  
 

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO JOLANTA HIBNER 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

Prace na Konkurs należy przesyłać w terminie 

od  1 grudnia 2013  do 28 lutego 2014r. 

na adres e-mailowy: konkurs@hibner.pl 

z jednoczesnym pisemnym potwierdzeniem zgody na warunki  

KONKURSU zawarte w Regulaminie 

 

I    ZAKRES TEMATYCZNY prac powinien obejmować tematykę zmian które zaszły na 

Mazowszu odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, może obejmować 

mazowieckie inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej lub zmiany 

społeczne uwiecznione na zdjęciach lub przedstawione w formie krótkiej formy 

literackiej (np. opowiadanie, esej, wiersz, limeryk) . Praca może składać się z:  

• ZDJĘCIA I OPISU  prezentującego jak miejscowość, miasto, bezpośrednie 

otoczenie, region pozytywnie zmieniło się od czasu wejścia Polski do Unii 

Europejskiej. 

LUB 

•  KRÓTKIEJ FORMY LITERACKIEJ (np. opowiadanie, esej, wiersz, limeryk) 

(maksymalnie 2 strony maszynopisu) opisującej pozytywne zmiany otoczenia, 

regionu od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej.  

Celem organizatorów KONKURSU jest nauka o wartościach Unii Europejskiej.  



 

 

II      WARUNKI TECHNICZNE nadsyłanych prac: 

• elementami prac są ZDJĘCIA oraz OPIS pracy, lub FORMA LITERACKA, 

• prace zgłaszane na KONKURS przesyłane mają być wyłącznie na adres mailowy 

konkurs@hibner.pl, 

• muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem zdjęcia, 

• ZDJĘCIE musi mieć zapis: 

� format JPG, 

� maksymalna wielkość pliku JPG nie może przekraczać 3 MB, 

� rozmiar A4 – 21cm/29,7 cm, 

� rozdzielczość 300 DPI, 

� układ zdjęcia w orientacji dowolnej – poziom lub pion 

�  zdjęcie nie może być poddawane zabiegom selektywnym w celu 

dodawania lub odejmowania elementów, łączeniu kilku zdjęć lub zmiany 

oryginalnej kompozycji zdjęcia, 

• OPIS zdjęcia w formacie PDF musi zawierać: 

� informację o autorze zdjęcia (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, 

numer telefonu, adres e-mail) 

�  powodach wybrania konkretnego zdjęcia/widoku (maksymalnie 500 

znaków) 

�  ZDJĘCIA oraz OPIS nie spełniające powyższych wymogów nie będą 

uczestniczyć w KONKURSIE 

 

• FORMA LITERACKA 

� Format .doc, .docx, .rtf, .ods lub .pdf 

�  Tytuł (maksymalnie 150 znaków) 

� Treść pracy/utworu (maksymalnie 2 strony maszynopisu, czcionka: Arial 

12) 

�  Informację o autorze pracy (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, 

numer telefonu, adres e-mail) 

�  PRACE nie spełniające powyższych wymogów nie będą uczestniczyć 

w KONKURSIE 

 



III  WARUNKI ORGANIZACYJNE 

• w KONKURSIE mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie prace własne, wcześniej  

niepublikowane i nienagradzane, 

• uczestnik KONKURSU przesyła dokumentację fotograficzną lub swój utwór 

literacki w formie elektronicznej na adres konkurs@hibner.pl wpisując w 

tytule wiadomości nazwisko, imię, tytuł pracy, 

• opis fotografii lub utwór w swojej treści musi zawierać: 

imię i nazwisko autora 

� szczegółowy adres korespondencyjny 

� telefon kontaktowy autora, 

� adres mailowy 

• w jednym e-mailu uczestnik KONKURSU oprócz OPISU może przesłać 

maksymalnie trzy fotografie. 
 

PODSUMOWANIE KONKURSU 

• KOMISJA w składzie:  

� Jolanta Hibner – Poseł do Parlamentu Europejskiego, 

� Mira Malicka – dziennikarz, 

� Łukasz Przybyłowicz – architekt, 

� Katarzyna Ortin – dyrektor Biura Warszawskiego Jolanty Hibner, 

� Dariusz Tracz – asystent Poseł do Parlamentu Europejskiego J. Hibner 

 

- wyłoni najlepsze prace, w tym nagrodzoną pierwszym miejscem oraz 

wyróżnieniami, 

• Zwycięzca nagrody głównej otrzyma zaproszenie na Wyjazd Studyjny do 

Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 25.03.2014r. – 

28.03.2014r. od Europoseł Jolanty Hibner, oprócz nagrody głównej 

organizatorzy przewidzieli nagrody książkowe jako wyróżnienia, 

• Zwycięzca nagrody głównej, który nie jest pełnoletni musi spełniać kryteria 

formalne wymagane przy Wyjazdach Studyjnych do Parlamentu Europejskiego 

w Brukseli. Musi mieć więcej niż 14 lat, posiadać dowód osobisty lub paszport 

oraz zgodę rodziców na Wyjazd Studyjny 

 



 

• TRYB PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ 

� większością głosów laureaci KONKURSU zostaną wyłonieni w terminie  

do 5 marca 2014r., 

� prace konkursowe będą oceniane pod względem jakości artystycznej  

i technicznej; atrakcyjności tematycznej oraz walorów artystycznych, 

� członkowie komisji będą zwracać uwagę na weryfikację zgodności prac  

z tematyką KONKURSU, oryginalność prezentacji tematu zgłoszonego 

przez uczestnika KONKURSU 

� decyzje komisji będą podejmowane w oparciu o Regulamin  

z zachowaniem zasady bezstronności, 

� decyzje Komisji są ostateczne a wyniki konkursu wraz z listą zwycięzców 

zostaną opublikowane na stronie internetowej www.hibner.pl 

• organizatorzy KONKURSU zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania prac na stronie internetowej www.hibner.pl oraz publikacjach,  

informacyjnych wydawanych przez Poseł  do Parlamentu Europejskiego Jolantę 

Hibner, 

• pytania dotyczące warunków KONKURSU można kierować na adres 

konkurs@hibner.pl, 

• ADRESY: 

� Parlement Européen Jolanta Hibner, Bat. Altiero Spinelli  10E210, 60, rue 

Wiertz, B-1047 Bruxelles, 

� Biuro Europoseł Jolanty Hibner w Polsce: , 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 34 
 

  

 

 

 

 


