
REGULAMIN 

                         I OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO 

o „BURSZTYNOWY OBIEKTYW” 

 

Temat: „PRZYSZŁOŚĆ W ŚWIETLE BURSZTYNU”. 

 

Organizator: 

Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku 

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35  

80-364 Gdańsk  

tel: (058) 553-05-15 e- mail: sekretariat@zskw.edu.gdansk.pl 

http://zskw.edu.gdansk.pl 

Cele: 

 Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych 

tematyką odzieżową.  

 Celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród uczniów fotografii jako środka wyrazu 

artystycznego,  promowanie i wspieranie młodych talentów w zakresie fotografii, rozwijanie 

kreatywności w tworzeniu obrazów fotograficznych oraz kształtowanie wrażliwości 

artystycznej.  

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski 

oraz zagranicznych szkół partnerskich. 

2. Zadaniem uczniów jest wykonanie serii 3 fotografii  ściśle związanych z tematem 

„PRZYSZŁOŚĆ W ŚWIETLE BURSZTYNU”. 

3. Bursztyn lub kolory bursztynu  mogą być zastosowane  jako dodatek, nie muszą być 

elementem przewodnim serii zdjęć. 

4. Wykonane fotografie musi być samodzielną  pracą  ucznia, autorem cyklu fotografii 

może być tylko jedna osoba. 

5. Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami 

fotograficznymi, a także z zastosowaniem technik komputerowych (graficznych).  

6.  Zdjęcia należy przedłożyć organizatorowi w 2 wersjach, jako:  

• wydruk fotogramów o wielkości 21 cm x 30 cm lub większej (każde zdjęcie z 

cyklu musi posiadać ten sam format), podpisanych na odwrocie imieniem i 

nazwiskiem uczestnika,  

• plik ze zdjęciami zapisany na nośniku elektronicznym (np. płycie CD/DVD, 

pendrive) w formacie JPEG lub PNG minimalna rozdzielczość 200 ppi dla formatu 

zdjęcia 40x50cm (UWAGA: nie należy zmniejszać plików wyjściowych!).  



7. Wydruki zdjęć oraz nośnik elektroniczny należy dostarczyć lub przesłać do 25 

marca 2020 r. na adres: 

Zespół Szkół Kreowania Wizerunku  

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35  

80-364 Gdańsk 

8. Nadesłane prace wraz z nośnikami elektronicznymi stają się własnością organizatora 

konkursu.  Zgłoszone do konkursu prace nie będą odsyłane autorom. 

9. Wykonane prace będą prezentowane podczas Ogólnopolskich Konkursów  

     o „Bursztynowy Grzebień”  i „Bursztynową Pomadkę” odbywających się w ZSKW  

       w Gdańsku 17 kwietnia 2020 r. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku otrzymania 

zbyt małej ilości zgłoszeń. 

Nagrody: 

� Laureatem konkursu zostaje uczeń o najwyższej liczbie uzyskanych 

 punktów.  

� Laureat otrzymuje  Bursztynowy Obiektyw , nagrody rzeczowe  

i dyplom. 

� Za zajęcie II i III miejsca finaliści konkursu otrzymują nagrody rzeczowe 

 i dyplomy. 

� Za zajęcie kolejnych miejsc pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy  

i upominki. 

� Za udział w konkursie szkoły otrzymują podziękowania. 

Etapy konkursu: 

� Etap I szkolny – wytypowane fotografie  należy przesłać lub dostarczyć do ZSKW  

w Gdańsku. 

� Etap II międzyszkolny – wyłonienie laureatów konkursu przez Komisję  Konkursową 

z siedzibą w ZSKW. 

� Etap III – prezentacja kreacji i wręczenie nagród w czasie Ogólnopolskiego Konkursu 

o „Bursztynowy Grzebień” oraz „Bursztynową Pomadkę” . 

Komisja Konkursowa: 

Komisja Konkursowa składać się będzie ze specjalistów w zakresie edukacji fotograficznej 

 i przedstawicieli zawodów artystycznych.  

W pracach komisji nie uczestniczą pracownicy ZSKW. 

 

                                                                                                          organizator 

                                                    Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku 


