
VI OGÓLNOPOLSKI FRANKOFOŃSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 
 BLEU BLANC ROUGE 2020 

 
 
Nauczyciele sekcji dwujęzycznej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni ma zaszczyt zaprosić uczniów klas 
4-8 szkół podstawowych oraz klas 1- 5 szkół średnich do udziału w VI Ogólnopolskim 
Frankofońskim Konkursie Fotograficznym Bleu Blanc Rouge 2020. 
  
Temat tegorocznego konkursu brzmi „Dans les détails”. Un détail, to oczywiście  
detal, czyli drobiazg, urywek, szczegół, wycinek, okruch, cząstka czy drobina. 
Co zatem tkwi w szczegółach? Czy rzeczywiście detale są tak ważne? Jak drobiazg 
może zmienić odbiór całego zdjęcia? Jakie więc „détails” zauważają młodzi ludzie 
zainteresowani językiem francuskim? Czekamy na artystyczne zdjęcia, na których 
pojawią się trzy charakterystyczne dla Francji kolory oraz tematowe „W szczegółach”. 
Istnieje oczywiście całkowita wolność interpretacji tematu konkursu. 
 
Fotografie (max 5 na uczestnika) należy przesłać  tylko w formie elektronicznej na 
adres  

bleublancrouge2020@onet.pl 
 

do niedzieli 18 października 2020.  
 

Regulamin konkursu 
 
1. Pod patronatem Instytutu francuskiego w Polsce, organizatorem konkursu jest:  
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w 
Gdyni (ul. Wolności 22b, 81-347 Gdynia, tel/ fax.: (58) 620 17 50, e-mail: 
sekretariat@iilo.edu.gdynia.pl)  

  
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:  

I  - klasy 4-6 szkoły podstawowej 

II - klasy 7-8 szkoły podstawowej  

III - klasy 1-5 szkoły ponadgimnazjalne / ponadpodstawowe 

Udział w konkursie jest całkowicie darmowy. 

3. Celem jest motywowanie uczniów do nauki jęz. francuskiego, rozwoju znajomości 
języka francuskiego, odkrywania kultury i cywilizacji Francji. Szerszym celem 
konkursu jest rozwijanie zmysłu artystycznego, ujawnianie inwencji twórczej i 
kreatywności autorów zdjęć. Konkurs ma również na celu stworzenie możliwości 
współpracy środowisk szkolnych z instytucjami promującymi kulturę. Tematyka 
fotografii konkursowych może zostać przedstawiona na zdjęciach w sposób 
różnorodny.  

4. Uczeń musi być jedynym autorem nadesłanych fotografii. Poprzez autora 
rozumiemy osobę, która fizycznie naciska na przycisk migawki aparatu lub 
telefonu komórkowego. Zdjęcia nie mogły być wcześniej nagradzane w innych 
konkursach artystycznych. 
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5. Każdy uczeń może przysłać od 1 do 5 zrobionych własnoręcznie zdjęć. Ocenie 
podlegają pojedyncze zdjęcia.  

6. Fotografie mogą być przetwarzane i poprawiane przy pomocy jakiegokolwiek 
programu służącego do edycji i obróbki zdjęć. 

7.Każde zdjęcie przesłane drogą elektroniczną na właściwy adres należy 
ponumerować i podpisać nazwiskiem i imieniem autora (np. Kowalski Jan - 1 , 
Kowalski Jan - 2, Kowalski Jan - 3 itp.).  
Nazwę zdjęcia rozpoczyna się od nazwiska autora.   

 

Zdjęcia niepodpisane nazwiskiem i imieniem nie będą dopuszczone do konkursu. 

 

8.W mailu wysłanym z fotografiami należy podać swoje nazwisko i imię oraz nazwę 
szkoły oraz klasę. Przykładowy tekst do wklejenia: 
 
Przesyłam zdjęcia na konkurs BBR 2020 
Jan Kowalski 
SP 27 w Bydgoszczy, klasa 8b 
 

9. Na adres szkoły należy także przesłać pocztą wypisane i podpisane zgłoszenie 
znajdujące się w załączniku.  

Adres:  II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,  
 ul. Wolności 22b, 81-327 Gdynia  
 Bleu Blanc Rouge 2020 
 
1 zgłoszenie dotyczy zawsze 1 ucznia/autora zdjęcia 
Zgłoszenia z jednej szkoły, od jednego nauczyciela lub od grupy przyjaciół mogą być 
wysyłane zbiorczo, po kilka zgłoszeń w jednej kopercie. 
 
Akceptuje się także przesłanie skanu/zdjęcia wypełnionego zgłoszenia na adres 
internetowy konkursu.  
  
10. Konkurs odbywa się na 3 etapach: etap szkolny, etap międzyszkolny i etap 
ogólnopolski. 

11. Ogłoszenie wyników finału konkursu nastąpi w poniedziałek, 16 listopada 2020 o 
godzinie 12:00 na stronie internetowej szkoły pod adresem: lo2gdynia.pl 

12.W etapie krajowym, laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymają 
dyplomy oraz  karty podarunkowe. Dyplomy oraz karty podarunkowe zostaną 
przesłane pocztą na adres szkoły. Krajowa Komisja Konkursowa zachowuje sobie 
prawo przyznania do 3 wyróżnień w każdej kategorii oraz jednej nagrody Grand 
Prix za najpiękniejsze zdjęcie edycji konkursu.  

13. Przysłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych ucznia na potrzeby konkursu, wyrażeniem zgody 
na umieszczanie fotografii uczestników konkursu oraz ich imion i nazwisk na stronie 
internetowej szkoły oraz w miejscach wskazanych poniżej. Szkoła zastrzega sobie 
prawo do zachowania przysłanych na konkurs fotografii oraz ich upubliczniania w 



ramach działalności Szkolnej Galerii Sztuki przy II LO oraz w innych miejscach 
wystawowych zaprzyjaźnionych np. Ośrodek Alliance Française w Gdańsku i 
Wrocławiu czy Instytut Francuski w Warszawie.  
 
14. Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo publikacji nadesłanych i 
nagrodzonych zdjęć na stronach internetowych zaprzyjaźnionych instytucji. 
Fotografie będą zawsze wystawiane i publikowane z podaniem w czytelny sposób 
imienia i nazwiska autora fotografii. 

 
15. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrekcję II LO oraz opiekuna Szkolnej 
Galerii Sztuki podejmuje decyzję większością głosów. W skład komisji wchodzą 
członkowie Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, czynnie działający trójmiejscy 
artyści-fotograficy oraz reprezentant organizatorów. Decyzje Komisji są ostateczne i 
nie podlegają odwołaniu. 

 
16. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod numer telefonu  668 00 21 75 
lub adres e-mail: slawek_tyborski@hotmail.com lub też na adres szkoły 
sekretariat@iilo.edu.gdynia.pl 
 

 

IV i V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bleu Blanc Rouge znalazła się na liście 
konkursów artystycznych punktowanych do rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej 
Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Wzorem lat ubiegłych, II Liceum Ogólnokształcące 
wystąpiło więc i w tym roku o wpisanie Bleu Blanc Rouge 2020 na tę listę.  
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Karta zgłoszenia ucznia  
do VI Ogólnopolskiego Frankofońskiego Konkursu Fotograficznego   

Bleu Blanc Rouge 2020 
organizowanego przez II LO w Gdyni pod patronatem  

Instytutu Francuskiego w Polsce 
 

 

1.imię (imiona) ucznia ................................................................................................... 

2.nazwisko ucznia ........................................................................................................ 

3.pełna nazwa szkoły (lub pieczątka szkoły) 

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

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

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

4. numer telefonu do ucznia ………………………………………………………………… 

5. kategoria (właściwe podkreślić) -   I. klasy 4-6 szkoły podstawowej 

  II. klasy 7-8 szkoły podstawowej  

III. klasy 1-5 szkoły ponadgimnazjalne i 
ponadpodstawowe 

6.wiek ucznia: ………………………………………………………………………………. 

  

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 
 

 

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że 
administratorem danych osobowych jest Dyrektor II LO w Gdyni.  
Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy je 
udostępnić na podstawie przepisów prawa.  
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ramowym regulaminem konkursu. 
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, 
w którym są one zbierane. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych 
uniemożliwi przystąpienie do konkursu. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 
 

data oraz podpis uczestnika lub podpis rodzica / opiekuna prawnego w przypadku 
uczestnika niepełnoletniego 



 

 


