
SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY  
 

„ZŁAP CHWILĘ” 
 

 

TEMAT 

 

Szkolny Konkurs Fotograficzny „Złap chwilę” polega na ujęciu aparatem chwili ze świata 

przyrody podczas Waszego spaceru. Może to być fotografia krajobrazu lub jego fragmentu, 

obiektu przyrody, zwierzaka lub Waszego towarzysza (oczywiście za jego pisemną zgodą  – 

wzór w załączniku).  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Złap chwilę”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na 

Świecie, aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

2. Uczestnikami Konkursu są uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. 

Polonii i Polaków na Świecie. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

PRACE 

 

1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię. 

2. Każda fotografia zostanie opatrzona numerem tak, by w trakcie oceniana przez Jury każdy 

z uczestników Konkursu zachował anonimowość. 

3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie .jpg w oryginalnym rozmiarze i rozdzielczości. 

5. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres:  

zlapchwile.lo2augustow@gmail.com z dopiskiem ,,Złap chwilę”.  

6. W wiadomości e-mail należy umieścić imię, nazwisko, klasę i numer telefonu uczestnika 

oraz krótkie oświadczenie: ,,Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia, które zgłaszam do 

udziału w Konkursie i wyrażam zgodę na jego wystawienie i publikowanie do celów 

reklamowych Konkursu”. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

8. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik, przesyłając 

fotografię, zobowiązany jest do dołączenia skanu podpisanego oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku (załącznik nr 1). 

 

 

 

 

„Fotografując,  staraj się pokazać to, czego 

bez ciebie nikt by nie zobaczył.”  

Robert Bresson 
 

mailto:zlapchwile.lo2augustow@gmail.com


JURY 

 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie nadesłane zdjęcia, które spełniają wymogi Regulaminu Konkursu, podlegają 

ocenie Jury. 

3.  Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu. 

 

W Jury zasiądą wyśmienici znawcy fotografiki, więc ich wybór padnie z pewnością na zdjęcie 

wykonane z pasją, zainteresowaniem i sporą dozą wyobrazi i wrażliwości – a tego Wam, Kochani, 

z pewnością nie brakuje. 

 

Jerzy Lech – fotograf, absolwent studiów fotograficznych na Uniwersytecie Warszawskim, członek 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy IFJ w Brukseli, 

autor ponad 350 artykułów, wydrukowanych w prestiżowych miesięcznikach fotograficznych, 

m.in., fotografował finały Miss Świata. 

Barbara Kwiatkowska – fotografka, absolwentka Akademii Fotografii  

i Przedsiębiorczości w Białymstoku, jej prace prezentowane były m.in. podczas Fotofestiwalu 

w Łodzi (2019) oraz Fotofestiwalu Białystok Interphoto ( 2017, 2019). 

Tomasz Michałowski – reżyser, operator filmowy, fotograf. Ukończył wydział operatorski 

w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Pracuje jako operator 

filmowy i telewizyjny, a także jako wykładowca fotografii w Akademii Fotografii 

i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz PWSFTviT w Łodzi. Jest członkiem Polskiej Akademii 

Filmowej oraz Związku Polskich Artystów Fotografików. Otrzymał stypendium fotograficzne 

Pepiniers w Chalon Sur Saone. Zrealizował ponad 100 filmów dokumentalnych i fabularnych, 

Fotograf uczestniczył w kilkudziesięciu indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju (m.in. 

Suwałki, Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, Opole, Gdańsk) i za granicą (m.in. Bratysława, 

Rzym, Kopenhaga, Holandia, Finlandia, Paryż, Berlin). 

 

NAGRODY 

 

Najlepsze zdjęcia zostaną oczywiście nagrodzone! 

 

I miejsce – nagroda pieniężna w kwocie 350zł oraz umieszczenie zdjęcia na stronie 

internetowej oraz fb szkoły, nie wspominając o uznaniu znakomitego Jury. 

II miejsce – nagroda pieniężna w kwocie 250zł. 

III miejsce – nagroda pieniężna w kwocie 150zł. 
 

Ponadto w dogodnym terminie odbędzie się wernisaż prac w naszej szkolnej galerii zdjęć 

,,Zaczarowane Wyspy” znajdującej się na drugim piętrze szkoły. 

 

TERMINY 

 

Zdjęcia należy przesyłać pod wskazany adres mailowy do 31 stycznia 2021 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 lutego 2021 roku, a ogłoszenie jego wyników  

w przeciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia.  

 

Jesteśmy pewni, że w każdym z Was drzemie potencjał potrzebny do wykonania cudownego 

zdjęcia, tylko musicie go w sobie obudzić! Powodzenia! 


