
Dziękujemy, że chcesz wraz z uczniami i uczennicami dołączyć do konkursu Wiki Lubi
Zabytki Junior! Ten konkurs pomoże nam wspólnie wzbogacić Wikipedię o dokumentację
polskich zabytków. Ale ta szlachetna misja to nie wszystko: uczniowie i uczennice dowiedzą
się więcej o zabytkach nieruchomych w Polsce, poznają swoją okolicę i zwiększą swoje
kompetencje cyfrowe!

Poniżej znajdziecie wszystkie potrzebne na start informacje. Ale jeśli macie więcej pytań i
wątpliwości, to piszcie do wsparcie@wikimedia.pl - pomożemy i wyjaśnimy!

Czym jest Wiki Lubi Zabytki?
Wiki Lubi Zabytki to polska edycja Wiki Loves Monuments, czyli największego na świecie
konkursu fotograficznego (wpisanego do księgi rekordów Guinessa!). Konkurs ten odbywa
się co roku od 2010 roku. Dzięki niemu Wikipedia zyskała setki tysięcy fotografii zabytków
nieruchomych z całego świata! Tylko w zeszłym roku uczestniczyło w nim 51 krajów.

W tym roku po raz pierwszy Wiki Lubi Zabytki towarzyszyć będzie konkurs dla młodszych
fotografów - Wiki Lubi Zabytki Junior. Dzięki niemu uczniowie i uczennice szkół
podstawowych i średnich włączą się w wielką akcję dokumentowania zabytków dla
Wikipedii.

Zasady konkursu
Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie:
https://pl.wikimedia.org/wiki/Wiki_Lubi_Zabytki_2021/Junior
Skrócona wersja zasad poniżej

Zdjęcia
● zdjęcia biorące udział w konkursie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów

wpisanych do rejestrów polskich zabytków nieruchomych
● w konkursie mogą wziąć udział zdjęcia wykonane w dowolnym okresie, ale

załadowane do mediateki Wikipedii - Wikimedia Commons w okresie od 1 września
2021 do 30 września 2021

● zdjęcia muszą być załadowane do mediateki Wikipedii przez specjalny formularz
do ładowania plików dla konkursu Wiki Lubi Zabytki Junior

○ link do formularza: wlm-pl-junior – Wikimedia Commons
● fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG w rozdzielczości nie mniejszej niż

6 Mpix
● bezpośrednio na fotografiach nie mogą znajdować się znaki wodne ani żadne inne

formy podpisu autora/autorki
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● fotografie nie mogą zawierać ramek, ani innych sztucznych ozdób (np.
emotikonów, naklejek, ozdób i filtrów z aplikacji)

● zabronione jest zgłaszanie do konkursu zdjęć nie swojego autorstwa

Osoby uczestniczące
● konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach - do 14 lat i od 14 lat
● osoby uczestniczące w konkursie muszą być uczniami lub uczennicami jednej ze

szkół zgłoszonych do konkursu
● każda osoba uczestnicząca w konkursie musi założyć konto w projektach

Wikimedia
● każdy uczeń/uczennica zgłasza swoje zdjęcia ze swojego indywidualnego konta w

projektach Wikimedia

Obowiązki szkoły
● szkoła wyznacza nauczyciela pełniącego rolę szkolnego koordynatora konkursu
● koordynator prowadzi listę uczniów biorących udział w konkursie i zachęca ich do

udziału
● w przypadku uczniów niepełnoletnich, koordynator pozyskuje od rodziców zgodę na

udostępnienie fotografii w mediatece Wikipedii, Wikimedia Commons (wzór zgody
w załączniku)

○ zgodę przechowuje szkoła, szkoła udostępnia cyfrową reprodukcję zgody na
prośbę Wikimedia Polska

● koordynator pomaga uczniom w ładowaniu plików przez formularz
● szkoła wysyła organizatorom listę kont, z których uczniowie ładowali zdjęcia, wraz z

podziałem na kategorie wiekowe

Sposób nagradzania

● nagrodzone zdjęcia wybierane są przez jury ustalone przez organizatora
● jury kierować się będzie takimi kryteriami jak wartość dokumentacyjna i

encyklopedyczna zdjęcia, oryginalność i jakość techniczna
● w każdej kategorii wiekowej wybrane zostaną 3 zwycięskie i 7 wyróżnionych zdjęć
● dodatkowo każda szkoła wytypuje jedno zdjęcie, które uzna za najlepsze w swojej

szkole

Nagrody
● autorzy i autorki zdjęć, które zajmą 1 miejsce w jednej z kategorii wiekowych

wygrają warsztaty dla swojej klasy. Temat warsztatów zostanie ustalony wspólnie ze
szkołą i zwycięską klasą z szerokiej oferty szkoleniowej.

● oprócz tego autorzy i autorki najlepszych zdjęć w każdej kategorii wiekowej
otrzymają sprzęt lub akcesoria fotograficzne



● autorzy i autorki wyróżnionych zdjęć otrzymają pakiety gadżetów
● dodatkowo wszystkie zgłoszone do konkursu zdjęcia będą brały również udział w

ogólnopolskiej, całościowej rywalizacji Wiki Lubi Zabytki

Mobilna wystawa
Każda szkoła wybiera jedno najlepsze zdjęcie spośród wszystkich zgłoszonych w szkole do
konkursu. Wybrane przez szkoły zdjęcia i zdjęcia zwycięskie staną się częścią mobilnej
wystawy, prezentowanej w polskich szkołach.
Wikimedia Polska sfinansuje koszty wydruku wystawy i jej transportu, zapewnienie
przestrzeni i jej przygotowanie będzie znajdowało się po stronie szkoły.

Zgody na opublikowanie zdjęć w Wikimedia Commons

Opublikowanie zdjęć w globalnej mediatece Wikimedia Commons oznacza, że zdjęcia
zostają objęte licencją Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach,
wersja 4.0. Mówiąc prościej - to oznacza, że każde zdjęcie będzie mogło być dowolnie
modyfikowane i wykorzystywane przez inne osoby - w celach edukacyjnych, komercyjnych,
prywatnych, pod warunkiem utrzymania tej samej licencji. Tak działa cała Wikipedia -
dzięki temu raz uwolnione w niej zasoby, pozostają wolne na zawsze.
Ale przekazanie zdjęć na wolnej licencji jest operacją prawnoautorską, której nie może
wykonać samodzielnie osoba nieletnia. Dlatego w przypadku nieletnich uczniów
potrzebne będą zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przekazanie zdjęć. Formularze
takich zgód znajdą Państwo w załączniku.

Sposób pozyskania zgody
1. Nauczyciel koordynujący konkurs w szkole zbiera od wszystkich nieletnich uczniów

biorących udział w konkursie dwa wypełnione dokumenty:
a. upoważnienie od dziecka dla rodzica lub opiekuna prawnego na przekazanie

zgody w jego imieniu
b. zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przekazanie zdjęć do Wikimedia

Commons i zmianę jego licencji
2. Zgody przechowywane są w szkole, w razie zgłoszenia przez administratorów

mediateki Wikipedii wątpliwości w kwestii legalności przekazania praw
autorskich cyfrowe kopie zdjęć wysyłane są na specjalny adres mailowy,
poświęcony sprawom prawoautorskim w Wikimedia Commons

Formularze zgód prześlemy szkołom w czasie konkursu.

Kontakt
Natalia Szafran-Kozakowska
specjalistka ds. wspierania społeczności
natalia.szafran@wikimedia.pl

Wioletta Matusiak
specjalistka ds. szkoleń edukacyjnych
wioletta.matusiak@wikimedia.pl




