
❖ATRAKCYJNE NAGRODY;

❖SZACOWNE JURY;

❖JASNE I PROSTE WARUNKI 
PRZYSTĄPIENIA.



Kochani Uczniowie,

serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie

Fotograficznym „Złap chwilę”.

Konkurs polega na „złapaniu” aparatem chwili ze świata przyrody podczas

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

obiektu przyrody, zwierzaka lub Waszego towarzysza.

W Jury zasiądą wyśmienici znawcy fotografiki, więc ich wybór padnie

z pewnością na zdjęcie wykonane z pasją, zainteresowaniem, sporą dozą

wyobraźni i wrażliwości – a tego Wam, Kochani, z pewnością nie brakuje.

Zdjęcia możecie przesyłać drogą elektroniczną do końca stycznia 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 lutego 2021 r., a ogłoszenie jego

wyników w przeciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia.

Jestem pewna, że w każdym z Was drzemie potencjał potrzebny do wykonania

cudownego zdjęcia, tylko musicie go w sobie obudzić!

Powodzenia!

Dyrektor szkoły

Barbara Koronkiewicz



Najlepsze zdjęcia zostaną oczywiście 
nagrodzone!

I miejsce – nagroda pieniężna w kwocie 350zł,
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.



NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI KONKURSU: 

Każdy uczestnik może przesłać 1 zdjęcie i musi być jego autorem.

Zdjęcie powinno zawierać element natury, w tym zwierzęta i/lub ludzi,
i być zrobione na zewnątrz (najlepiej podczas Waszego spaceru).

Do zdjęcia przedstawiającego wizerunek człowieka należy dołączyć jego 
zgodę lub zgodę jego opiekunów (wzór w załączniku).

Fotografie należy nadesłać do 31 STYCZNIA 2021 r.  w formie 
elektronicznej na adres: zlapchwile.lo2augustow@gmail.com z dopiskiem 
„Złap chwilę”. 

W wiadomości e-mail należy umieścić imię, nazwisko i numer telefonu 
uczestnika oraz zgodę na publikację zdjęcia (szczegóły w Regulaminie Konkursu).

Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG w oryginalnym rozmiarze i 
rozdzielczości.



SKŁAD JURY: 
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).



„Fotografując, staraj się pokazać to, czego bez Ciebie 
nikt by nie zobaczył.” 

Robert Bresson


