
Wojewódzki 

Konkurs Fotograficzny 

„Obraz Utopiony” 

 

Szanowni  Państwo! 

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych  

w Warszawie zaprasza Uczniów i Uczennice szkół 

podstawowych na terenie województwa 

mazowieckiego do udziału w I Edycji 

Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego 

„Obraz Utopiony” 

 

Fotografowanie aparatem fotograficznym lub smartfonem odbicia w kałuży,  

od powierzchni szklanych, metalicznych tworzy niecodzienny obraz widziany w innej 

perspektywie. Potrzebujemy kałuży i trochę kreatywności, aby powstałe ciekawe, niecodzienne 

kadry. Pozwala to inaczej spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. Przez pochylenie się nad 

kałużą można pokazać inny świat. 

 

I. Cele konkursu. 

- Uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającego nas świata widzianego z innej  

perspektywy, pobudzenie zainteresowania fotografią 

- Prezentacja umiejętności artystycznych na fotografiach 

- Aktywna forma spędzania wolnego czasu z aparatem fotograficznym 

- Rozwijanie twórczości, kreatywności i wyobraźni uczniów 

II. Zasady konkursu. 

- Konkurs jest skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych  

z terenu województwa mazowieckiego oraz dla uczniów Zespołu Szkół Stenotypii  

i Języków Obcych w Warszawie. 

- Czas trwania konkursu od 06.02.2023 r. do 17.03.2023 r. 

- Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: 

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy 

- zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika 

- Prace fotograficzne o wymiarach 20 x 30 cm przedstawiające zdjęcia zgodne  

z tematem konkursu należy dostarczyć pocztą lub osobiście do sekretariatu szkoły lub 

pracowni grafiki sala 26 pod adresem: Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych  

w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretarz konkursu Stanisław Mulewicz, 

tel.: 609 801 085 

 



I. Kryteria oceny. 

Fotografie oceniane będą pod względem: 

- zgodności z tematem 

- estetyki i walorów artystycznych 

- Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora konkursu  

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.03.2023 r. 

- Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi 

- Galeria zdjęć zostanie umieszczona w holu głównym oraz na stronie internetowej  

   szkoły www. ogrodowa.edu.pl od dnia 27.03.2023 roku 

 

IV.  Postanowienia końcowe 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych  

  osobowych uczestnika 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich  

  przez uczestnika konkursu 


