
Pracownia Podstaw Fotografii i Filmu  
Zaprasza do udziału w konkursie 

fotograficznym 

 Miniatura 
Fotograficzna 

 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 
W tym roku po raz pierwszy zapraszam młodzież Zespołu Państwowych Szkół 
Plastycznych do udziału w konkursie fotograficznym „Miniatura 
Fotograficzna”. 
W Konkursie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie uczęszczający do 
wszystkich klas. 
Celem konkursu jest promowanie fotografii jako jednego z czołowych mediów 
we współczesnym świecie, wspieranie twórczej postawy i kreacji młodych 
odbiorców sztuki, rozwój świadomej przynależności regionu i społeczeństwa. 
Rozwijanie zainteresowań fotograficznych i twórcze wykonywanie zdjęć 
wpłyną pozytywnie na kreację i możliwość zaprezentowania własnych 
obserwacji i przemyśleń. 
Przy wyborze zdjęć ważne jest aby treść i pomysł zgodny był z kategoriami 
konkursu a warunkiem jest aby były one wykonane smart fonem lub tabletem. 
Konkursowi towarzyszyć będzie wystawa pokonkursowa, przyznanie nagród i 
dyplomów. 
Zapraszamy do udziału w konkursie! 
opiekunka 
Izabela Zielińska 
 
1. Cele konkursu : 
 Promocja fotografii jako jednego z czołowych mediów we współczesnym 
świecie 
 Wspieranie twórczej postawy i kreacji młodych odbiorców sztuki 



 Rozwój świadomej przynależności regionu i społeczeństwa 
 
2. Kategorie konkursu 
PORTRET 
KRAJOBRAZ 
NASI BRACIA MNIEJSI 
RODZINNA ( zdjęcia okolicznościowe) 
 
3. Warunki uczestnictwa: 
W Konkursie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie uczęszczający do ZPSP 
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. 
Zdjęcia muszą być wykonane smart fonem lub tabletem. 
Zdjęcia muszą być wywołane lub wydrukowane na papierze fotograficznym. 
 
4. Uczestnicy konkursu przekazując swoje zdjęcia wyrażają tym samym zgodę 
na  prezentację zdjęć w formie pokonkursowej. Zdjęcia nagrodzone przechodzą 
na własność szkoły. Zdjęcia zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej będą 
do odbioru po wystawie lub za zgodą autorki lub autora przejdą na własność 
szkoły. 
 
5. Przekazanie zdjęć na konkurs  jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu. 
 
6. Parametry zdjęć: 
Zdjęcia w formacie: Najkrótszy bok zdjęcia nie może być mniejszy niż  
10 cm, a najdłuższy bok nie może być większy niż 25 cm. 
Zdjęcia powinny być nieoprawione.  
 
11. Uczestnik lub uczestniczka może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno 
zdjęcie z każdej kategorii  lub po jednym zestawie zdjęć liczącym od 3 do 5  
zdjęć . Przy czym zestaw prac będzie traktowany jako jedno zdjęcie. 
Każda fotografia musi być podpisana kategorią, imieniem, nazwiskiem, klasą do 
której autor/autorka uczęszcza. 
Fotografie kserowane lub skanowane nie będą oceniane. Oceniane będą tylko 
zdjęcia, które zostaną wywołane lub wydrukowane na papierze fotograficznym. 
 
12. Terminy konkursu. Liczy się termin dostarczenia prac. 
Termin składania prac upływa dnia 29 marca 2019 r. 
Obrady Jury: kwiecień  2019 r. 
Termin wystawy: kwiecień -maj 2019 r. 
 
 
 



 
13. Miejsce składania prac i informacje organizacyjne: 
Pracownia 03 
Sekretariat Szkoły 
 
Sposób dostarczenia zdjęć: Prosimy o zabezpieczenie zdjęć w sztywnych 
płaskich 
opakowaniach, chroniących przed uszkodzeniem. 
 
14. Jury konkursu: Przy ocenie prac jury oceniać będzie pomysłowość, estetykę 
wykonania, jakość wykonania. 
 
15. W skład Jury wchodzą członkowie Łódzkiego Towarzystwa 
Fotograficznego, Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich 
Artystów Fotografików 
 
16. Prace konkursowe i rozstrzygnięcie konkursu: Przyznane będą nagrody i 
wyróżnienia. 
 
17. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.plastyklodz.pl 
 
18. Postanowienia końcowe: 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich, związane z 
organizacją konkursu oraz szkody związane z podaniem błędnych lub 
nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 

 

Regulamin konkursu jest do pobrania w Sali 03, na stronie szkoły 
i profilu Facebook Szkoły 

 

 

 


