
KONKURS FOTOGRAFICZNY - "A ja tak to widzę…"
Konkurs fotograficzny organizowany przez Zespół Placówek Oświatowych im.

Kard. Stefana Wyszyńskiego 
pod patronatem honorowym Wójta Gminy Kadzidło

•Jeśli lubisz fotografować
•jeśli chcesz pokazać swoim zdjęciem coś ciekawego, może wyrazić swoje 
emocje,może ukazać emocje innych...
•jeśli chcesz pokazać zauważone ciekawe miejsce, twarz, krajobraz, zabytek, 
ludzi,wydarzenie, jakiś detal; być może coś wyjątkowego, a może coś zupełnie 
zwykłego, codziennego, czasem pozornie banalnego, ale w twoim ujęciu w nowym,
wyjątkowym kształcie
•jeśli chcesz zaprezentować coś z twojego punktu widzenia (to co znane w sposób 
całkowicie nowy)
•jeśli zatrzymałeś na zdjęciu: ulotną chwilę, atmosferę miejsca, inny wymiar rzeczy
codziennych, coś czym chciałbyś się podzielić…

Wyślij zdjęcie na nasz konkurs! Do wygrania znakomite książki i albumy

W zależności od ilości i poziomu nadesłanych prac możliwe są również dodatkowe
wyróżnienia i nagrody specjalne, publikacja zdjęcia/zdjęć w lokalnej prasie oraz na
stronach internetowych i profilach mediów społecznościowych organizatorów i 
patronów.

Nadsyłanie zdjęć na konkurs trwa od 8 kwietnia 2021 – do 15 maja 2021 r.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkolnej (uczniów szkół podstawowych i 
szkół średnich).

Fotografie należy wysyłać na adres e-mailowy: konkurs.  ajataktowidze@op.pl

Szczegółowy Regulamin Konkursu Fotograficznego "A ja tak to widzę…"

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Oświatowych im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego, ul. Kościuszki 13, 07-420 Kadzidło tel. 029 7619657. 
Opiekunem konkursu z ramienia szkoły jest Michał Bogdański (kontakt: 604 566 
655)

2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kadzidło

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących uczniów szkół 
podstawowych i szkół średnich.
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4. Każdy z autorów może nadesłać od 1 do 10 fotografii. Może być to seria 
tematyczna lub niepowiązane z sobą zdjęcia.
5. Zdjęcia nadsyłać można tylko w formie elektronicznej (najlepiej w formacie 
JPEG) w formie załączników do e-maila. W treści maila należy podać:  imię, 
nazwisko i adres autora, telefon kontaktowy, ewentualnie dodatkowo tytuł lub 
komentarz do zdjęcia. Należy również dołączyć w formie zdjęcia lub skanu zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych. (wzór w załączniku)

6. Prosimy by unikać na zdjęciach umieszczania  jakiekolwiek podpisów, znaków, 
cyfr (np. daty itp).

7. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy 
przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

8. Fotografie należy wysyłać na adres e-mailowy: konkurs.ajataktowidze@op.pl.

 Ostateczny termin nadsyłania zdjęć upływa 15 maja 2021 r.

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są 
ostateczne. 
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