
1 

 

 

 

 

Konkurs fotograficzny dla uczniów Liceów i Techników na 

terenie Opolszczyzny - „Pogodna jesień życia  

w obiektywie” 
 

 

Starość jest wspaniałym okresem życia, a my coraz częściej spotykamy seniorów 

pełnych zapału, pogodnych, emanujących spokojem i mądrością, chętnych do nauki, pracy, 

zaangażowanych w działania społeczne i kulturalne. Współcześni seniorzy bardzo aktywnie 

spędzają czas – nie tylko pełniąc tradycyjne role, ale także pokonując funkcjonujące 

stereotypy i własne ograniczenia odnoszą sukcesy w obszarach do tej pory zarezerwowanych 

wyłącznie dla ludzi młodych. „Pogodna jesień życia” to dziś nie tylko opieka nad wnukami, 

ale także aktywność sportowa i rekreacyjna, całożyciowe kształcenie, śpiew, taniec, 

twórczość plastyczna, wolontariat senioralny, i wiele, wiele innych. 

Zachęcamy uczniów Liceów Ogólnokształcących i Techników na terenie 

Opolszczyzny do udziału w konkursie fotograficznym „Pogodna jesień życia w obiektywie”. 

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprezentowanie pozytywnych aspektów starości. 

Konkurs ma na celu przełamywanie barier międzypokoleniowych. Fotograficzne prace 

konkursowe mają nieść młodemu pokoleniu przekaz, że seniorzy są interesującymi, 

wartościowymi i pełnymi wigoru ludźmi.  

W ramach zadania konkursowego należy zgłosić pracę, która będzie miała formę 

zdjęcia fotograficznego. Każdy uczestnik konkursu może maksymalnie trzy fotografie.  

 

Wymogi formalne 

 

1. Technika wykonania prac jest dowolna ( kolor, sepia lub czarno-białe). 

2. Dopuszczalna jest korekta zdjęć w programach graficznych po ich wykonaniu, 

obejmująca kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności  

i kontraście. Niedopuszczalny jest ich fotomontaż. 

3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia autorstwa uczestnika, nie 

naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio nie publikowane. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia wymagań 

technicznych, Regulaminu lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to treści 

powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

5. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie 

elektronicznej na adres konkursfotograficznyuo@interia.pl Zdjęcie musi być  

w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 4 MB.  

• W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące 

informacje: 

• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres, nazwa szkoły, wiek),  

numer telefonu oraz krótki opis zdjęcia. 
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Prace konkursowe przyjmowane będą do 06.04.2018 na adres: 

konkursfotograficznyuo@interia.pl W tytule maila proszę wpisać: Konkurs fotograficzny – 

„Pogodna jesień życia w obiektywie”. 

 Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas uroczystej wystawy podsumowującej projekt, 

która odbędzie się 19.04.2018 Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95 (Kampus 

UO) o godzinie 16:00. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni. Nagrodzone prace będą zamieszczone  

w czasopiśmie „Empowerment Senior”. Zwycięzcy otrzymają indeks na kierunek praca 

socjalna w Uniwersytecie Opolskim oraz wartościowe nagrody specjalne. 

 


