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I. ORGANIZATOR 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. 

II. CELE 

● Rozbudzanie zainteresowań poznawczych młodzieży 

● Rozwijanie kreatywności, uzdolnień  oraz  wrażliwości artystycznej  

młodzieży 

● Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu 

● Popularyzacja cyfrowej techniki wykonywania zdjęć  

● Trening autoprezentacji podczas ukazywania swoich hobbystycznych 

zainteresowań 

III. ADRESACI KONKURSU „Moja dzielnica, moja okolica, moje hobby”  

Konkurs fotograficzny skierowany jest do uczniów wszystkich klas gimnazjalnych.  

 

IV. REALIZACJA TEMATU 

Zdjęcia powinny ukazywać ciekawe miejsca, gdzie lubicie spędzać swój czas lub 

obiekty przyrodnicze, historyczne, interesujące krajobrazy Waszej najbliższej 

okolicy. Każde zdjęcie/seria powinno posiadać krótką informację tekstową: tytuł, 

miejsce wykonania,  lokalizację fotografowanego obiektu Tematem serii zdjęć może 

być także ilustracja osobistych zainteresowań/hobby. Każde zdjęcie/seria posiada 

krótką informację tekstową: tytuł, miejsce wykonania,  nazwę hobby. 

 

V. TECHNIKA WYKONANIA, FORMA PRACY 

● Zdjęcia w formie serii 1-4 sztuki podpisane w nazwie pliku nazwiskiem, 

imieniem, nazwą szkoły ucznia oraz tytułem całej serii.  

● Zdjęcia mogą być także pojedyncze (maksymalnie 4 sztuki) każde z nich 

opatrzone innym tytułem. 

● Zdjęcia powinny być zapisane w pliku typu *JPG. Minimalna rozdzielczość 

zdjęć to 1920x1080 pikseli.  

● Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie mogą podlegać fotomontażom w żadnym  

z programów do obróbki zdjęć ani w żadnym z programów graficznych. 

Dopuszcza sie poprawę parametrów zdjęcia typu: jasność, kontrast, ostrość. 

 

VI.       DOSTARCZANIE PRAC DO ORGANIZATORA 

Prace należy dostarczyć na płycie CDROM/DVD podpisanej pełną nazwą szkoły, 

nazwiskiem i imieniem ucznia-autora zdjęć. Prace prosimy dostarczyć na adres: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 

im. Komisji Edukacji Narodowej 

al. Politechniki 38, 

93-590 Łódź 

A. Osobiście w kopercie z dopiskiem Konkurs Fotograficzny dla Gimnazjalistów 

„Moja dzielnica, moja okolica, moje hobby”. Do płyty należy dołączyć kartę 

zgłoszenia. 
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B. Wysłać w formie załącznika drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zsp9.pl.  

Do pakietu zdjęć (lub pakietu spakowanych plików), należy dołączyć 

elektroniczną formę karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia w formie papierowej musi 

być dostarczona w wypadku zaklasyfikowania pracy ucznia do finału konkursu. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: 

konkurs@zsp9.pl 

 

Termin składania prac upływa z dniem 19 maja 2017 r. 

 

VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

● Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 

● Kryteria oceny: 

- walory artystyczne,  

- zgodność z tematem konkursu,  

- oryginalność  

- poprawność techniczna prac.  

● Ocenie Komisji Konkursowej podlegają wszystkie przekazane do konkursu 

prace. 

 

VIII. NAGRODY 

● Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa  przyzna nagrody (1-3 

miejsce). 

● Komisja Konkursowa  może przyznać wyróżnienia. 

● Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich 

uczestników Konkursu.  

● O decyzji Komisji Konkursowej nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną 

powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.  Wyniki Konkursu zostaną 

ogłoszone na szkolnej stronie ZSP nr 9 w Łodzi. 

● Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.  

● Termin uroczystego rozdania nagród: 8 czerwca 2017 r. 

 

 

 


