
    

Regulamin  

konkursu fotograficznego dla młodzieży szkolnej  

TU JESTEM 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury MOK Głogów 

2. Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się, w wieku 13 – 18 lat 

3. Konkurs ma zasięg powiatowy – Powiat Głogowski  

4. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 4 prace w jednej z 3 kategorii: 

 

- Wspólnota – jak pojmujemy w dobie izolacji i pandemii słowo „wspólnota”, w czym 

owa wspólnotowość się przejawia, jakie ma formy, jak ją odczuwamy, czy można dziś 

mówić o wspólnocie? Jakie przejawy wspólnotowości zachowały się w moim 

najbliższym otoczeniu, czy w ogóle się zachowały? 

 

- Natura – obszar Powiatu Głogowskiego obfituje w malownicze miejsca i krajobrazy. 

Wędrując wzrokiem we wszystkich kierunkach geograficznych, od rzeki Odry 

począwszy, można odnaleźć całe bogactwo form flory i fauny, ale też przyrody 

nieożywionej. Co charakteryzuje miejsce mojego zamieszkania, co mnie zachwyca, 

ciekawi, intryguje lub niepokoi w świecie przyrody tu, gdzie JESTEM 

 

- Detal – kategoria dla super-obserwatorów, tych, którzy widzą to, na co inni nie 

zwróciliby uwagi. Najbliższe otoczenie, w którym mieszkamy, uczymy się, robimy 

zakupy, to przebogaty arsenał szczegółów i detali, które opowiadają swoje własne 

historie. Czy poprzez zatrzymanie w kadrze tylko niewielkiego fragmentu jakiegoś 

obrazu, można opowiedzieć o miejscu, o swoim stosunku do tego miejsca? 

5. Nabór prac odbywa się drogą elektroniczną – prace należy umieścić na We transfer.com a 

następnie przesłać link na adres mailowy bozena.rudzinska@mok.glogow.pl 

6. Termin przyjmowania prac 4 – 14 stycznia 2021r. 

 

7. Nadsyłane prace powinny zawierać opis wg. schematu 

Imię i nazwisko autora 

wiek 

kategoria / lokalizacja 

tytuł pracy 

 

8. Prace zgłoszone do konkursu oceniać będzie powołane w tym celu Jury składające się  

z osób o wykształceniu fotograficznym, artystycznym i plastycznym. 

9. Nagrody. 

W każdej kategorii przewidziane są następujące nagrody: 

1 miejsce – bon do Empiku wartości 300 zł. 
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2 miejsce - bon do Empiku wartości 200 zł. 

3 miejsce - bon do Empiku wartości 100 zł. 

Wyróżnienia – nagrody książkowe 

10. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane online w dniu 17 stycznia na fb 

 Centrum Kultury. 

Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo, do zaprezentowania wybranych zdjęć w  

przestrzeni Miasta lub Powiatu, z zachowaniem praw autorskich. 

11. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na wszystkie zapisy niniejszego  

Regulaminu. 

 

Cel konkursu: 

Konkurs fotograficzny TU JESTEM ma za zadanie uruchomić uważność młodych ludzi na to, 

co jest ich najbliższym otoczeniem i zainspirować, do zatrzymywania w kadrze, obrazów, 

które identyfikują miejsce ich zamieszkania. Do stworzenia, krótkiej „opowieści” o ludziach, 

relacjach, charakterystycznych dla danego miejsca elementach architektury czy przyrody.  

Do wyrażenia poprzez te obrazy siebie – swoich emocji, wrażliwości – określenia samego 

siebie poprzez określenie miejsca, w którym się JEST. 

Polem działania uczestników jest obszar powiatu głogowskiego. 

 

 

  


