Projekt: Warszawskie Śródmieście w Wikipedii - warsztaty i konkurs fotograficzny dla
uczniów szkół podstawowych i średnich dzielnicy Śródmieście

1. Kto może wziąć udział w konkursie?
Uczniowie klas 5-8 i szkół średnich, których wcześniej zgłosił do konkursu koordynator szkolny.
2. Czy można robić zdjęcia swoim smartfonem?
Tak. Specjaliści z Fundacji UFF przeprowadzą warsztaty fotograficzne i plenery, podczas których
będą uczyć robienia zdjęć smartfonem. Specjaliści z Wikimedia Polska przeszkolą z zasad
dotyczących ładowania zdjęć z telefonów do Wikimedia Commons i Wikipedii.
3. Czy warsztaty i plenery fotograficzne są darmowe.
Tak.
4. Czy w spacerach fotograficznych mogą wziąć udział rodzice?
Tak.
5. Jakie są nagrody w konkursie?
Profesjonalne drukarki, statywy, smartfony i bony zakupowe do sklepu z elektroniką.
6. Do kogo się zgłosić na warsztaty i do konkursu?
Zapisy zbiera koordynator projektu w szkole. Dane koordynatora będą umieszczone na plakacie w
szkole, pytaj też w sekretariacie.
7. Do kiedy trzeba się zapisać na warsztaty?
Koordynator szkolny zbiera zapisy na warsztaty do początku kwietnia. Szkoła zgłasza swój udział w
konkursie do 30 marca 2022 na adres: komitet@konard.org.pl
8. Jak długo będą trwały warsztaty?
Planowane są dwa szkolenia online wieczorami (czas trwania szkolenia online około 60-70 min) i
dwa spacery fotograficzne przed południem w sobotę lub niedzielę (czas trwania spaceru około
1,5-2 h)
9. Czy zdjęcia w zasobach Wikimedia Commons i w Wikipedii będa podpisane nazwiskiem
autora?

Zdjęcie można podpisać nazwiskiem lub nazwą użytkownika (zależnie od decyzji podczas
zakładania konta). Ładując zdjęcia do Wikimedia Commons, użytkownik udostępnia je na wolnej
licencji (np. CC-BY-SA, CC BY 4.0).
10. Co to znaczy, że zdjęcia będą na wolnej licencji?
Każdy będzie mógł dowolnie wykorzystać zdjęcie pod warunkiem podania autorstwa zdjęcia i
następnie udostępnienia go dalej także na wolnej licencji.
11. Jakie obiekty należy fotografować?
Organizatorzy przedstawią listę miejsc i budynków warszawskiego Śródmieścia, których brakuje w
repozytorium Wikimedia Commons, a tym samym w Wikipedii. Lista będzie zamieszczona na stronie
projektu https://wikimedia.pl/srodmiescie/ Ale lista jest otwarta, można fotografować każdy zabytek
dzielnicy Śródmieście, a nawet część budynku np. rzeźba na fasadzie kamienicy, witraż, drzwi.
12. Czy uczestnik musi założyć konto w Wikipedii?
Tak. Konto może być nazwą użytkownika (nick zgodny z zasadami), może być także imieniem i
nazwiskiem. Konto można założyć w Wikipedii lub w Wikimedia Commons.
13. Czy konto w Wikipedii i Wikimedia Commons jest darmowe?
Tak.
14. Czy do Commons można wrzucać zdjęcia zrobione tylko podczas spacerów?
Nie. Zdjęcia można wykonać także indywidualnie, w dowolnej porze dnia i nocy.
15. Jak wrzucać zdjęcia do Commons?
Na stronie https://wikimedia.pl/srodmiescie/ znajdzie się link do narzędzia ładowania zdjęć oraz link
do opisu procedury. Dodatkowo na warsztatach z fotografii pokażemy Ci jak to zrobić.
16. Jak opisać zdjęcia?
W opisie fotografii musi znajdować się: nazwa lub rodzaj fotografowanego obiektu (np. Kościół św.
Anny, Pałac na Wodzie lub pomnik, kamienica, witraż, nagrobek) oraz ulica i numer budynku albo
inny jednoznacznie identyfikujący zabytek wyróżnik (np. identyfikator zabytku w Wikidanych).
17. Gdzie znajdę więcej informacji o projekcie i regulamin konkursu?
Informacje wkrótce pojawią się tutaj: https://wikimedia.pl/srodmiescie/

