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Konkurs fotograficzny 

 „Oko na zabytki” 

 

 

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ogłasza konkurs fotograficzny dla uczniów 

szkół podstawowych oraz gimnazjów.  

Na konkurs należy nadsyłać prace składające się z dwóch elementów: 

1.  fotografia – maksymalnie 2 od jednego autora - zabytku znajdującego się w 

Warszawie lub  związanego z Warszawą (dowolnego – może to być np. budynek, 

dzieło sztuki, przedmiot codziennego użytku). Fotografia powinna być wykonana w 

dowolnej technice – barwna, czarno-biała, sepia, z filtrami, może zostać poddana 

samodzielnie wykonanej przez autora obróbce w programie graficznym. 

Zdjęcia powinny mieć minimalny rozmiar 1024 x 768 px (przy rozdzielczości 100 dpi). 

 

2. prezentacja  Power Point (maksymalnie 10 slajdów) przedstawiająca dany zabytek 

oraz uzasadniająca dlaczego właśnie on został sfotografowany. Pierwszy slajd 

prezentacji powinien stanowić miniaturę pracy konkursowej. Ostatni slajd prezentacji 

powinien zostać poświęcony autorowi – powinien zawierać jego imię, nazwisko, wiek, 

zainteresowania, ewentualnie zdjęcie oraz OBOWIĄZKOWO dane kontaktowe: mail 

oraz nr telefonu Rodziców/opiekunów prawnych.  

 

3. Prace należy nadsyłać w terminie 25.04.2017 - 29.05.2017. Prace nadesłane po 

terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 

Prace należy wysyłać mailem na adres edukacja@duch.edu.pl. Mogą one zostać wysłane w 

formie linku do pobrania lub za pomocą serwisów do transmisji danych np. wetransfer.com. 

W tytule wiadomości prosimy wpisać „KONKURS FOTOGRAFICZNY”. Plik powinien mieć 

nadaną nazwę według wzoru: Tytuł Pracy Imię Nazwisko Autora 

Do każdej pracy musi zostać załączony (podpisany skan) dokument zgody rodziców 

(opiekunów prawnych) autora na udział w konkursie oraz zgodna na upublicznienie prac oraz 

ewentualnie wizerunku autora.  

Bardzo prosimy, aby przy wykonywaniu prac przestrzegać regulaminu wewnętrznego 

muzeów dotyczącego fotografowania obiektów, użycia lampy błyskowej itd. 
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Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:  

1. uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych 

2. uczniowie gimnazjum 

W każdej grupie zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma jako nagrodę główną indeks 

Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii uprawniający do bezpłatnego uczestnictwa w 

zajęciach DUCHa w roku szkolnym 2017/18 w Warszawie. 

Sposób wyłonienia zwycięzcy przebiegał będzie dwuetapowo. Spośród nadesłanych prac jury 

konkursu wyłoni 20 najlepszych w każdej grupie wiekowej. 

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na profilu FB Fundacji dnia 1.06.2017, gdzie 

odbędzie się głosowanie internautów. Głosowanie potrwa od 1.06.2017 do 5.06.2017 

Zwycięzcą zostanie autor, którego praca zdobędzie największą liczbę głosów. 

Przyznane zostaną również 3 wyróżnienia. Otrzymają autorzy kolejnych 3 prac, które 

zdobędą największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym. Dla autorów, wyróżnionych 

przewidziane są nagrody niespodzianki. 

Wręczenie nagród odbędzie 10.06 w salach Uniwersytetu Warszawskiego. 

Patronem Konkursu jest Portal Historyczny Historia – Poszukaj! www.historiaposzukaj.pl 
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