
Powiatowy Konkurs 

FOTOGRAFICZNY  
dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych Powiatu Łęczyńskiego 

Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łęczyński 

„jeden dzień z życia…” 
 

 

Wskazówka nr 1 
Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna. 

Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu „Poprzeczka wyżej – kompetentni w zawodzie” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

 

Wskazówka nr 2 
Adresat konkursu 

Uczniowie szkół ponadgimanzjalnych Powiatu Łęczyńskiego. 

 

 

Wskazówka nr 3 
Cel konkursu 

Celem konkursu  jest: 

 uwrażliwienie na otaczający świat, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży w dziedzinie fotografii, 

 inspirowanie młodzieży do pokazywania tego, co wypełnia ich czas i myśli poza szkołą.  

 

 

 

Wskazówka nr 4 
Przebieg konkursu 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na poziomie jednego etapu. Zadanie konkursowe polega na 

samodzielnym wykonaniu przez ucznia maksymalnie pięciu zdjęć i dostarczeniu ich do biblioteki 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej lub przesłaniu na adres e-mail: zsg@zsg-leczna.pl  

Zdjęcia można dostarczyć w formie elektronicznej lub wywołane: 

 wywołane zdjęcia powinny mieć format: 15x21cm lub 20x30cm 

 zdjęcia mogą być poddane edycji w dowolnym programie 

 do pracy konkursowej należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, 

klasa, nazwa i adres szkoły, numer telefonu kontaktowego. 



Ocenie podlegać będzie: 

 pomysłowość,  

 estetyka wykonania. 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.  Skład jury: Marzena 

Olędzka, Marzena Szypulska, ks. Paweł Grzebalski, ks. Tomasz Konstanciuk – nauczyciele Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Wiktor Piotrowski – pracownik Starostwa Powiatowego. Decyzje jury 

są ostateczne.  

 

 

Wskazówka nr 3 
Terminarz konkursu 

 Nabór prac konkursowych – do 25 maja 2012 r. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 maja 2012 r. na stronie internetowej szkoły www.zsg-

leczna.pl oraz Powiatu Łęczyńskiego www.powiatleczynski.pl 

 Wręczenie nagród oraz prezentacja prac konkursowych nastąpi 13 czerwca 2012 r. w Sali im. 

Jana Samsonowicza w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 

 

 

Wskazówka nr 6 
Nagrody 

I miejsce –   aparat cyfrowy  

II miejsce –  aparat cyfrowy  

III miejsce – aparat cyfrowy 

Jury konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.  

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej. Lista nagrodzonych uczniów zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Powiatu Łęczyńskiego. 

 

 

 

Wskazówka nr 7  

Uwagi końcowe 
 

Każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do 

regulaminu. Kontakt z organizatorami konkursu: tel. 81 752 12 57 wew. 26 (Marzena Olędzka, 

Marzena Szypulska). 


