
V Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne  

z Konkursem Fotograficznym Poznań 

21 – 23.04.2023 rok  

  

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w corocznej imprezie.  
  

Regulamin Konkursu Fotograficznego dla młodzieży  

  „Wiosenne przebudzenie”  
  

  

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego: „Wiosenne przebudzenie” zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im J. Sikorskiego w Poznaniu,   

2. Kontakt z Organizatorem może odbywać się drogą mailową na adres: 

artur.gocki@oswpoznan.pl lub anna.zgola@oswpoznan.pl     lub pocztą tradycyjną 

na adres:  

OSW dla Dzieci Niesłyszących,  61-127 

Poznań, ul. Bydgoska 4a.   

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Organizatora są:   

Anna Zgoła /Tel. 608571876/ i Artur Gocki /Tel. 602642832/.  

3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 14 kwietna 2023r.  

4. Cel konkursu:  

• Rozwijanie wrażliwości artystycznej.  

• Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.  

5. Temat konkursu:   „Wiosenne przebudzenie”  

  

Prace konkursowe mają pokazać przyrodę w okresie przebudzenia po zimie.   

/np.: kwiaty, owady, zwierzęta,…ogólnie przyrodę szeroko pojętą./  

  

6. Technika fotografii – fotografia przyrody  

7. Sposób wykonania prac - Zdjęcie może być wykonane przez jakiekolwiek urządzenie 

posiadające funkcję zapisu fotograficznego.   



8. Forma prac - Każdy uczestnik wykonuje i przywozi maksymalnie trzy fotografie  w 

wersji cyfrowej (zdjęcie oryginalne, prosto z urządzenia rejestrującego na nośniku USB) i 

w wersji papierowej o formacie 200mm x 300mm wydrukowanych na papierze 

fotograficznym.   

9. Obróbka - Fotografie nie podlegają korektom w programach graficznych, dopuszczalne 

jest: kadrowanie, zmiana nasycenia barwy czy światła – nie oceniamy umiejętności 

fotoretuszu.  

10. Ocenie podlegać będzie:  

- kompozycja   

- jakość wykonania zdjęcia   

- praca światłem   

- zrealizowanie tematu pracy   

11. Jury - ma zapewnioną całkowitą niezależność podejmowania decyzji: jego werdykt jest 

ostateczny, nie można go poddawać w wątpliwość ani się od niego odwoływać.   

12. Praca Konkursowa - Fotografia powinna spełniać następujące warunki:  

a) nie może być antyreklamą  ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia osób lub 

podmiotów;  

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi  

przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność 

wyznania czy pochodzenie etniczne,  

c) wszystkie osoby na fotografiach musza posiadać zgodę na publikację wizerunku.  

  

  
  

ORGANIZATORZY!  


