
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 „Miasto moje, a w nim…” – detal architektoniczny 

 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest 

Dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława 

Noakowskiego wraz z zespołem architektów uczących projektowania. 

2. Koordynator konkursu: Elżbieta Milkowska 

 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem Konkursu jest: 

 zachęcenie młodzieży do rozwijania uzdolnień w dziedzinie fotografii, 

 pobudzenie do działań artystycznych, 

 uwrażliwienie na piękno architektury oraz artyzm detali architektonicznych Warszawy, 

 wzbudzenie zainteresowania uczniów historią architektury oraz historią Warszawy, 

 rozwijanie wśród uczniów umiejętności obserwacji obiektów architektonicznych, 

 zwrócenie uwagi uczniów na szczegół/detal w architekturze (piękno tkwi w szczegółach), 

 rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania architekturą. 

§ 3 

Warunki konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów TAB-u. 

2. Prace wraz z opisem należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: 

konkursfotograficzny.tab@onet.pl i dostarczyć w postaci wywołanego zdjęcia w terminie do 

dnia 1.03.2017r. (środa) do godz. 12.00 bezpośrednio do opiekuna konkursu Elżbiety 

Milkowskiej. 

3. Do oceny prac zostanie powołane profesjonalne Jury, które przyzna I, II, III miejsce oraz w 

razie potrzeby wyróżnienia. Przyznana zostanie też nagroda publiczności – głosować będą 

uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. 

Uwaga! Na laureatów i osoby wyróżnione czekają wartościowe nagrody w postaci bonów do 

zrealizowania w Empiku. 

4. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 20.04.2017 roku. 

5. Lista zwycięzców konkursu z podaniem nazwisk opublikowana zostanie na stronie 

internetowej szkoły www.tab.edu.pl po uroczystym ogłoszeniu wyników. 

6. W dniu uroczystego ogłoszenia wyników (20.04.2017) jedna z prac otrzyma nagrodę 

publiczności. 

mailto:konkursfotograficzny.tab@onet.pl


§ 4 

Zasady udziału w konkursie 

1. Przedmiotem konkursu jest fotografia autorska. 

2. Zdjęcia powinny zostać wykonane w Warszawie i odpowiadać tematowi konkursu. 

3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs max. 3 fotografie.  

4. Fotografie należy dostarczyć w formacie JPG o wielkości nieprzekraczającej 2MB i w formie 

wywołanego zdjęcia odpowiadającego następującym warunkom: 

 Format zdjęcia 21x30 (21x30,5), 

 Wydruk matowy, 

 Należy podać tytuł zdjęcia, miejsce (lokalizację  wykonania zdjęcia detalu)  i autora. 

 Wywołane fotografie wraz z opisem należy dostarczyć w zaklejonych kopertach. 

5. Zdjęcia nieodpowiadające warunkom konkursu nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie. 

6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody 

na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie 

nadesłanych materiałów przez ZSABiL, jak również zamieszczenie informacji związanych 

z Konkursem na stronie internetowej www.tab.edu.pl, na Facebooku, opublikowanie imion 

i nazwisk laureatów oraz zdjęć z Finału Konkursu Fotograficznego: „Miasto moje, a w nim…” – 

detal architektoniczny. 

7. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. Przechodzą na własność Organizatora i mogą być 

wykorzystane na potrzeby szkoły. 

§ 5 

Harmonogram konkursu 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej 

www.tab.edu.pl. 

2. Przyjmowanie  prac konkursowych do 1.03.2017r. do godz. 12.00 

3. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród 20.04.2017r. 

 

http://www.tab.edu.pl/
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UWAGA! 

 

KONKURS 

FOTOGRAFICZNY 

 

PSTRYKNIJ FOTĘ 

I POKAŻ CO POTRAFISZ 

 

ZASKOCZ INNYCH I SIEBIE 

 

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE 


