
 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Odpoczynek nad Wisłą w zgodzie z naturą 

Organizatorem konkursu „Odpoczynek nad Wisłą w zgodzie z naturą” jest 
Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego 
w Warszawie, ul. Bełska 1/3. 

Cel 

Celem konkursu jest pobudzanie wśród młodzieży szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wrażliwości, wyobraźni i aktywności twórczej 
w dziedzinie fotografii, zainteresowanie formami rekreacji, którym sprzyja rzeka Wisła 
i tereny wokół niej oraz  rozbudzanie pasji obserwacji przyrodniczych. 

Regulamin 

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych                                   
i ponadgimnazjalnych. 

2. Jedna osoba może przedstawić cykl trzech fotografii. 
3. Zbiorowe prace nie będą przyjmowane. 
4. Tematyka prac musi być związana z: 

a) terenami nadwiślańskimi, zagospodarowanymi dla rekreacji i uprawiania 
sportu, 

b) formami sportu uprawianymi na Wiśle i w jej pobliżu, 
c) powiązaniem odpoczynku mieszkańców i naturalnego charakteru Wisły, 
d) miejscami, które zachowały swój naturalny charakter. 

Jako cykl zdjęć poszczególne fotografie powinny być ze sobą powiązane poprzez 
formę, treść lub technikę fotografowania. Cały cykl zdjęć należy zatytułować. 
Tytuł należy umieścić w metryczce pracy. 

5. Forma pracy – zdjęcia w formie wydruków – format 13 x 19,5. 
6. Do zdjęć należy dołączyć metryczkę pracy z informacjami o autorze: imię i 

nazwisko oraz wiek, tytuł pracy, dane kontaktowe – adres szkoły, e-mail 
uczestnika konkursu. 

7.  Do pracy należy załączyć pisemną zgodę na udział w konkursie 
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika. 

8. Prace należy składać lub wysyłać (płasko zapakowane) na adres organizatora: 
Zespół Szkół nr 39, 02-638 Warszawa, ul. Bełska 1/3 w terminie do 16 czerwca 
2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić 
dopisek Konkurs. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 czerwca 2017 r.   
10. Uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego Regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez 
organizatorów dla celów organizacyjnych Konkursu. 

Autorkami konkursu są: Anna Pomorska, Danuta Woluntarska 


