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II EDYCJI Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego 

Jeszcze będzie pięknie 

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji międzyszkolnego konkursu pt „Jeszcze będzie pięknie”.  

W tym roku przyświeca nam hasło „Zacznijmy od nowa”. Obserwuj, podziwiaj, pochwyć! Niech 

inspiracją dla prac będzie wszystko co nowe, co się zmieniło, co się wciąż zmienia...dzisiaj, jutro, 

kolejnego dnia. Rejestruj wszystko co w czasie ulega przeobrażeniu w lepsze, w nowe, a może 

zwyczajnie inne. Przyroda, świat, my sami, każdego dnia, wciąż w ruchu zmian. Zatrzymaj ten moment, 

niech stanie się pamiątką dla dnia jutrzejszego, cudownym wspomnieniem piękna zachodzących 

każdego dnia zmian.  

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących uczniów szkół 

podstawowych, klas siódmych i ósmych oraz szkół ponadpodstawowych.  

Technika prac jest dowolna. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu max. 4 prace. 

Uczestnicy przesyłają prace (czarno-białe lub kolorowe) w formie elektronicznej o wymiarach 20 x 30 

cm o proporcjach 3:2 na adres mailowy jeszczebedziepieknie.konkurs@gmail.com (plik w formacie 

JPG w rozdzielczości min. 300 dpi). Prace muszą być identyfikowalne poprzez podanie w nazwie pliku 

imienia i nazwiska autora (bez polskich znaków). Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia i zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Karta zgłoszenia do konkursu jest dostępna W TYM MIEJSCU 

Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów i mogą być dalej prezentowane. 

Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych 

zdjęć w publikacjach związanych z konkursem (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe)  

z zachowaniem praw autorskich. 

Terminarz konkursu: składanie prac do 16 maja 2021 roku do godz. 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu: 

19 maja 2021 roku. 

Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Energetycznych w Rzeszowie (http://energetyk.ires.pl/) oraz na Facebooku. 

Prace należy dostarczyć na adres mailowy jeszczebedziepieknie.konkurs@gmail.com 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 

 

 

 

Nagrody: 

Prace wybiera jury składające się z: 

• Barbara Bokota-Tomala- członek ZPAP 

• Bogdan Szczupaj- fotograf Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa 

• Katarzyna Warańska-  członek ZPAF 

• Agnieszka Rachowicz-  nauczyciel ZSE w Rzeszowie 

• Anna Paściak- nauczyciel ZSE w Rzeszowie 
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Nagrody rzeczowe w postaci książek oraz wydruków fotograficznych.  

Sponsorem nagród jest: 

• Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa ul. 3 Maja, 935-030 Rzeszów 

• Arkadiusz Szydłowski 

Foto-Ceramika ul. Grunwaldzka 18 /13, 35 - 068 Rzeszów.  

Uczestnicy będą nagradzani kolejno w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria 13-14 lat dla szkół podstawowych: 

II kategoria 15-20 lat dla szkół ponadpodstawowych: 

 

Konkurs zostanie zwieńczony wystawą online na stronie internetowej Zespołu Szkół Energetycznych 

w Rzeszowie. 

 

Uwagi końcowe: 

Karta zgłoszenia jest integralną częścią regulaminu. 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 

wypłacania honorariów autorskich. 

 

 

Komisarz konkursu:  

• Agnieszka Rachowicz, Nauczyciel ZSE w Rzeszowie  

• Anna Paściak, Nauczyciel ZSE w Rzeszowie 

 

 

 

 


