
 

V Konkurs Fotograficzny  

„Piękno Łodzi i regionu łódzkiego – Łódź się zmienia” 

 

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi, Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, 
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi 

Partnerzy: Galeria 87 Urzędu Miasta Łodzi, Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu 
Miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Fundacja  „Niepokalanów”, Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 51 w Łodzi 

 

CELE KONKURSU: 

- zainspirowanie dzieci i młodzieży do poszerzania wiedzy na temat Łodzi i regionu, 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania i przeżywania wartości wizualnych architektury Łodzi 

  i regionu, 

- zainteresowanie dzieci i młodzieży fotografią. 

    

Tematyka tegorocznej edycji konkursu: 

„Piękno Łodzi i regionu łódzkiego – Łódź się zmienia ” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego. 
 

2. Prace zgłoszone do konkursu zostaną zakwalifikowane do następujących kategorii: 
A. szkoły podstawowe (klasy IV-VI), 
B. gimnazja,  
C. szkoły ponadgimnazjalne. 

 
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić od 1 do 5 fotografii barwnych lub czarno-białych 

(wywołanych) w formacie 15 x 21 cm wykonanych własnoręcznie i indywidualnie. 
 

4. Prace powinny być wykonane samodzielnie i nie mogą być wcześniej zgłaszane do innych 
konkursów. 
 

5. Każda praca musi być na odwrocie podpisana według wzoru: 

 imię, nazwisko, wiek autora, 



 szkoła, klasa,  

 tytuł pracy, 

 miejsce, gdzie została wykonana, 

 imię i nazwisko opiekuna konkursu. 
 

6. Zdjęcia nieformatowe, niezwiązane z tematem i nieoznaczone w przewidziany regulaminem 
sposób oraz bez załączonej/wypełnionej karty zgłoszenia będą eliminowane z konkursu. 
 

7. Każdy uczestnik konkursu wypełnia kartę zgłoszeniową udziału w konkursie. 
 

8. Prace należy złożyć lub przesłać (przesyłka powinna być odpowiednio zapakowana, by 
ochronić fotografie przed uszkodzeniem) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2015 
r. (data wpłynięcia) do Szkoły Podstawowej nr 51 w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 11a (Sekretariat), 
tel. 42 684 38 18.  
 

9. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają 
zwrotowi. 

10. Autorzy najlepszych prac (miejsca od I do III oraz po 2 wyróżnienia w każdej kategorii) zostaną 
nagrodzeni nagrodami rzeczowymi oraz będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach 
fotograficznych w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym im. Eugeniusza Hanemana. Prace 
nagrodzone oraz inne wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie 
pokonkursowej, której wernisaż odbędzie się podczas oficjalnego podsumowania konkursu 
połączonego z wręczeniem nagród (maj/czerwiec 2015 r.). 
 

11. Wyniki konkursu (tytuły nagrodzonych prac oraz nazwiska ich autorów, a także nazwiska 
autorów     i tytuły prac zakwalifikowanych na wystawę) zostaną opublikowane na stronach 
internetowych Szkoły Podstawowej Nr 51 w Łodzi (www.sp51lodz.wikom.pl), Centrum 
Informacji Turystycznej       w Łodzi  (www.cit.lodz.pl), Towarzystwa Przyjaciół Łodzi 
(www.tplodzi.eu) do dnia 20 maja 2015 r. 
 

12.  O podsumowaniu konkursu i wernisażu wystawy pokonkursowej (maj/czerwiec 2015 r.) 
nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczestników konkursu oraz uczniów, których prace 
zakwalifikowane zostały na wystawę, zostaną poinformowani telefonicznie lub mailem. 
Nauczyciele-opiekunowie uczniów, których prace nie zostały nagrodzone ani 
zakwalifikowane na wystawę nie będą indywidualnie powiadamiani przez organizatorów 
konkursu o jego wynikach. Dyplomy otrzymają wyłącznie autorzy nagrodzonych prac i ich 
nauczyciele-opiekunowie. 
 

13. Pytania dotyczące konkursu należy kierować do: 
 

 Agnieszki Wasiak - nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 51, członka Zarządu TPŁ, 
podstawowa51@wp.pl  (w temacie: IV Konkurs Fotograficzny), tel. 42 684 38 18, 

 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, e-mail: cit@cit.lodz.pl, tel. 42 638 59 55. 
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