
 

 

Konkurs fotograficzny 
„ŻYCIE RZEKI” 

 
 ZPPKP w Opolu czerpiąc inspiracje z projektu Comenius „Parallel Ways” zaprasza do udziału w 
konkursie fotograficznym poświęconym rzece, jako alternatywnej wobec dróg lądowych, formie 
komunikacji i transportu. Naszą uwagę chcemy skupić na rzece Odrze. 
 Z jednej strony jest ona najdłuższą żeglowną rzeką w Polsce, której koryto w XIX wieku zostało w całym 
swoim biegu uregulowane (śluzy, kanały, tamy, urządzenia portowe), z drugiej – wzdłuż jej brzegów 
można znaleźć  co najmniej  6 parków krajobrazowych! 
Spójrzmy na rzekę z takiej perspektywy jaka wyda się najciekawsza, w naszym regionie, w naszej okolicy: 
szeroką i leniwą, „zaprzęgniętą” do pracy, spiętą mostami, w oparach mgły, odbijającą słońce... 
 Niech rzeka stanie się źródłem twórczej inspiracji. Odkryjcie piękno przyrody w jej pobliżu, lub 
niezwykłość projektów architektonicznych mostów, śluz i innych obiektów związanych z rzeką. Cały świat 
skupiony wokół rzeki może byc bohaterem, tematem Waszej fotografii. 

 
CELE KONKURSU 

 
- promocja naturalnego i kulturowego dziedzictwa Opolszczyzny 
- pobudzanie aktywności intelektualnej i poznawczej młodych ludzi 
- rozwijanie kreatywności i samodzielności  inspirowanej  motywem rzeki 
- poszukiwanie nowych, twórczych form wyrazu  
-  promocja Europejskiego Projektu Comenius 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w 
Opolu.  

2. Czas trwania konkursu :15.02-19.04.2013 
3. Jury : Marta Bączyńska, Monika Nowojska, Daniel Szopiński 
4. Nagrody: I miejsce: tablet, II i III akcesoria fotograficzne lub komputerowe. 
5. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

województwa opolskiego. 
6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania z nadesłanych prac. 
8. Fotografie na konkurs należy dostarczyć w formie papierowej o wymiarach 21 x 30 cm, nie oprawione, 

wymagana wersja cyfrowa, nagrana na płycie (wglądówki): zapis w formacie jpg. podpisane : Imię 
_Nazwisko 

9. Każdy z uczestników może zgłosić do 3 prac dostarczyć na adres placówki : 
ZPPKP im. Jana Cybisa w Opolu 

 ul. Strzelców Bytomskich 10 
 45-084 Opole 

z dopiskiem „ŻYCIE RZEKI” 
wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym do dnia 19.04. 2013 r. 
10.  Fotografie zgłaszane na konkurs powinny być wcześniej niepublikowane, wykonanie nie wcześniej 

niż w roku 2013. 
11. Uczestnicy podpisując regulamin potwierdzają jednocześnie, że fotografie zostały wykonane przez 

nich samodzielnie i nie naruszają praw osób trzecich ani praw autorskich.  
12. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony www.plastyczniak.opole.pl w zakładce Comenius - konkurs 

i dołączyć do fotografii. 
13. Prace nie będą zwracane. 
14. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: mbaczynskam@plastyczniak.opole.pl 
15. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni droga elektroniczną lub telefoniczną, a 

informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej placówki. Nagrody 
zostaną wręczone podczas wystawy podsumowującej program Comenius „Parallel Ways”. 

16. Organizator zastrzega sobie zmianę procedury przebiegu konkursu. 


