
              

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

 

 

 

„OD NITKI DO SUKNI  

– HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ STAREGO WIDZEWA”  

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
organizowanego przez 

 

Fundację Prospołeczną Poducha i grupę nieformalną „Szycie życia” w ramach projektu 

współfinansowanego z Miejskiego Programu Mikrograntów w Łodzi 

 

 

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży historią, kulturą i 

współczesnością Starego Widzewa poprzez działania fotograficzne, a także uwrażliwienie na 

dziedzictwo kulturowe, fotografię i potrzebę rozwijania pasji twórczych. 

 

Tematem konkursu jest pejzaż miejski Starego Widzewa. Organizatorzy w ten sposób chcieliby 

zachęcić dzieci i młodzież, a także nauczycieli i rodziców do aktywnego poznawania historii 

Łodzi oraz odkrywania zmian, jakie nieustannie dokonują się w miejskim pejzażu. Ten 

dynamicznie zmieniający się wizerunek miasta, będący łącznikiem historii i współczesności, 

może być inspiracją do artystycznych działań. W tym kontekście - utrwalania obrazów i 

zmiennych, ulotnych wizerunków miasta, fotografia jest doskonałym medium. Pozwala 

uwrażliwić młodych twórców na otaczający świat, jego różnorodność i wyjątkowość, a także 

zapoznać z językiem sztuk wizualnych, pobudzić do otwartości na działa plastyczne: 

kompozycję, formę i kolor. Fotografia daje wiele możliwości ukazywania, w tym przypadku 

pejzażu miejskiego, a także rozwija wyobraźnię i pozwala pobudzać artystyczny potencjał 

młodych twórców. 

 

Najciekawsze prace znajdą się w publikacjach: „Osiedlownik po Starym Widzewie” oraz 

„Spacer- mapie”.  

 

 



 Cele konkursu: 

 Zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania historii, kultury i współczesności Łodzi, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na obszar Starego Widzewa 

 Konkurs ma uwrażliwić dzieci i młodzież na historię i dziedzictwo kulturowe Starego 

Widzewa i Łodzi oraz ich rolę we współczesnej  kulturze. 

 Zachęcenie dzieci i młodzieży do zwiedzania miasta, odkrywania jego historii i 

współczesności.   

 Rozwijanie umiejętności fotograficznych i artystycznych oraz pobudzanie kreatywności i 

zachęcanie to realizowania twórczych pasji. 

 Organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione 

prace oraz przygotowanie publikacji: „Osiedlownik po Starym Widzewie” oraz „Spacer- 

mapie”.  

 

 

 

Regulamin konkursu: 

§1 

Organizatorami konkursu fotograficznego są: Grupa nieformalna „Szycie życia” i Fundacja 

Prospołeczna Poducha 

§2 

Konkurs jest częścią projektu „Od nitki do sukni” – Historia Starego Widzewa. 

Międzypokoleniowe działania edukacyjno-artystyczne realizowanego w ramach Miejskiego 

Programu Mikrograntowego w Łodzi 

 

§3 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w dwóch 

grupach wiekowych: 6-11 lat oraz 12-15 lat. 

§4 

W konkursie udział bierze uczeń, który samodzielnie wykonał pracę fotograficzną. 

§5  

Uczestnicy przygotowują prace fotograficzne w formie wydruku lub fotografii umieszczonej 

passe-partout w formacie A4 oraz jej wersji elektronicznej w formacie jpg do ewentualnej 

publikacji.  

§6 

Tematem konkursu jest: pejzaż miejski Starego Widzewa. 

§7 

Czas trwania konkursu: 17.09.2018 r. – 29.10.2018 r..  

§8 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

  Etap I  

 Przeprowadza go placówka wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu. 

 Czas trwania: 17.09.2018  – 15.10.2018 r 

 Spośród prac zgłoszonych do tego etapu członkowie komisji szkolnych wybiorą 

zwycięskie prace, którą następnie prześlą lub dostarczą osobiście do organizatora 

konkursu, w terminie do 29.10.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). 

 

Etap II 

 Przeprowadza go komisja wyłoniona przez organizatora konkursu, czyli Grupę 

nieformalną „Szycie życia” oraz Fundację Prospołeczną Poducha. 

 Do 12.11.2018 r. wybrani zostaną laureaci konkursu. 

 Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatorów  konkursu. 

 Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie. 



§9 

Placówka zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza to wysyłając prace uczniów oraz 

kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku oraz zgodę na 

publikację fotografii (dokumenty znajdują się w załączniku) na adres: Fundacja Prospołeczna 

Poducha, ul szpitalna 9/11, 92-207 Łódź.  

§10 

Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia, adresem szkoły. 

§11 

 Zwycięzca i laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa. 

§12 

Jury ma prawo do przyznania nagród ex aequo, wyróżnień i nagród specjalnych. 

§13 

O terminie i miejscu podsumowania konkursu uczestnicy i szkoły zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

§14 

Organizatorzy przewidują możliwość prezentacji nagrodzonych prac na wystawie 

zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 37, ul. Szpitalna 9/11, 92-207 Łódź. 

§ 15 

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu. 

§ 16 

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Jury są ostateczne.  

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac. 

§ 17 

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Prospołecznej Poducha 

http://www.fundacjapoducha.pl oraz w jej siedzibie (ul. Szpitalna 9/11, 92-207 Łódź). 

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

szyciezycia@gmail.com oraz pod numerem telefonu: 505 381 806 (Ewa Gałązka). 

 

 



              

 
                 

 

 

 

Fundacja Prospołeczna Poducha 

ul. Szpitalna 9/11, 92-207 Łód 

Grupa nieformalna „Szycie życia” 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

W KONKURSIE 
„OD NITKI DO SUKNI – HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 

STAREGO WIDZEWA” 
 

Lp. Imię i nazwisko autora pracy 

(wypełnić drukowanymi 

literami) 

Klasa Imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego (wypełnić 

drukowanymi literami) 

Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

NAZWA SZKOŁY: ………………………………………………………..... 

 

ADRES SZKOŁY: ………………………………………………................. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

TELEFON: ………………………………………………………………………. 

 

.……………………………………………..……. 

(PODPIS I PIECZĘĆ DYREKTORA SZKOŁY) 


