
 

Konkurs fotograficzny „Niepodległa w obiektywie” 

 II edycja  

Regulamin konkursu 

1. Cele konkursu:  

− kształtowanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań fotografią, 

− uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii, 

− zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości, 

− propagowanie walorów historycznych regionu, w którym żyjemy, 

− poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego, 

− upamiętnienie i popularyzowanie ważnych historycznie miejsc na Ponidziu. 

−  

2. Tematyka prac 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego miejsca związane z odzyskaniem 

niepodległości. Zdjęcie konkursowe musi zostać opatrzone opisem (nie dłuższym niż 1000 znaków). Opis 

zdjęcia powinien w szczególności wskazywać lokalizację oraz wydarzenia związane z historią Polski, jakie 

wiążą się z przedstawionym na zdjęciu obiektem itd.  

3. Uczestnicy 

Do udziału w konkursie fotograficznym „Niepodległa w obiektywie” II edycja zapraszamy uczniów 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju. 

 

4. Warunki uczestnictwa 

W konkursie uczestniczy uczeń, który dostarczy w wyznaczonym terminie organizatorowi pracę  

(1 sztuka) o tematyce konkursowej w wersji cyfrowej. 

Zdjęcia należy przesłać do organizatorów w wersji cyfrowej (w formacie JPG) na adres internetowy: 

agnieszka.balaga@zsp1busko.pl  

 

Prace przesyłane na podany adres internetowy winny być opatrzone tytułem np. Konkurs 

fotograficzny „Niepodległa w obiektywie”– praca Jana Kowalskiego, co pozwoli odróżnić je od 

SPAM-ów. 

W treści maila należy ponadto podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, klasę. 

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do 

innego/innych konkursów, nie były nigdzie publikowane, ani nie były w żadnym innym konkursie 

nagradzane. 

Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego imię i nazwisko zostały 

umieszczane na stronie internetowej szkoły, jako oznaczenie autorstwa prezentowanego zdjęcia i/lub 

zostały wykorzystane w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. 

 

5. Terminy 

Dostarczenie prac:  27 października do 12 listopada 2022 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu: 15-16 listopada 2022 r. 

Ogłoszenie wyników: najbliższy możliwy termin po rozstrzygnięciu konkursu 

 

Organizator powiadomi mailowo o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród. 

 

6. Kryteria oceniania:  

 

mailto:agnieszka.balaga@zsp1busko.pl


Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie jury. Jury dokonuje oceny po zakończeniu 

okresu trwania konkursu, biorąc po uwagę m.in. jakość, adekwatność do tematu i wyraz artystyczny 

zgłoszonych fotografii i dołączonych do nich opisów. Zdjęcia niezgodne z tematem nie będą brane 

pod uwagę podczas oceny. 

 

7. Uwagi końcowe 

Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora. 

Przewidziane są nagrody i dyplomy dla autorów najlepszych prac. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach 

propagowania idei konkursu. 

 

 

 


