
PRACE KONKURSOWE 

MOŻNA ZGŁASZAĆ 

DO 6 SIERPNIA 2015 

 

Organizatorem konkursu 

fotograficznego „Woda – Twój 

najbliższy Przyjaciel”  

jest Stowarzyszenie „Staropolski 

Klaster Wodny”. 

 

Konkurs jest przeznaczony dla 

młodzieży szkolnej z terenu 

województwa świętokrzyskiego 

i jest wolny od wszelkich opłat. 

Regulamin konkursu 

dostępny jest na stronie 

internetowej pod adresem 

www.wod-kiel.com.pl 

(w zakładce  

Staropolski Klaster Wodny) 

 

Stowarzyszenie  

Staropolski Klaster Wodny 

ul. Krakowska 64 

25-701 Kielce 

Tel. 41 365 31 77 

skw@wod-kiel.com.pl 

http://www.wod-kiel.com.pl 

 

 

 

Dofinansowano ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach 

 

 

 

KONKURS 

FOTOGRAFICZNY 

Z NAGRODAMI 

Woda - 

Twój najbliższy 

Przyjaciel 

 

Zrób zdjęcie inspirowane 

wodą,  

zgłoś je do konkursu 

WYGRAJ  

JEDNĄ Z ATRAKCYJNYCH 

NAGRÓD 

FOTOGRAFICZNYCH 
Do wygrania aparaty 

i torby fotograficzne 

Woda 

w obiektywie 

Woda towarzyszy nam 

nieprzerwanie. Jest obecna 

w codziennych czynnościach. 

Pozwala nam żyć i wypoczywać. 

Wystarczy tylko to dostrzec 

i uwiecznić wodę na zdjęciu, 

które zgłosicie do konkursu.  

 

Początek wakacji to idealny 

moment, aby wziąć udział w 

konkursie fotograficznym. Nie 

tylko aparat fotograficzny, ale 

także telefon z opcją robienia 

zdjęć pozwolą Wam wykonać 

zdjęcie, które pokaże obecność 

i rolę, jaką odgrywa woda           

w naszym życiu.   

 

 

http://www.wod-kiel.com.pl/
mailto:skw@wod-kiel.com.pl
http://www.wod-kiel.com.pl/


 

REGULAMIN KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO 

„WODA – TWÓJ NAJBLIŻSZY 

PRZYJACIEL” (pełna wersja na 

www.wod-kiel.com.pl) 
Postanowienia ogólne:  
1. Organizatorem konkursu fotograficznego 

„Woda – Twój najbliższy Przyjaciel” jest 

Stowarzyszenie „Staropolski Klaster Wodny”.  

2. Konkurs trwa od 15 czerwca 2015 do 6 

sierpnia 2015 r. (decyduje data wpływu). 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 sierpnia 

2015 r. Wyniki podane zostaną na stronie 

www.wod-kiel.com.pl , a rozdanie nagród 

nastąpi do 31 sierpnia 2015 r.  

3. Regulamin konkursu wraz z załącznikami 

dostępny jest na stronie internetowej pod 

adresem www.wod-kiel.com.pl 

4. Dodatkowych informacji udzielają 

członkowie Stowarzyszenia tel. (41) 365-

31-77 e-mail: skw@wod-kiel.com.pl  

5. Konkurs jest dofinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej               

w Kielcach.  

6. W sprawach nie uregulowanych 

niniejszym Regulaminem rozstrzyga 

Organizator konkursu.  

Warunki uczestnictwa w konkursie:  
1. Konkurs przeznaczony jest dla 

młodzieży szkolnej z terenu województwa 

świętokrzyskiego i jest wolny od wszelkich 

opłat.  

2. Tematem konkursu jest 

wszechobecność wody w ludzkim życiu. 

Nadesłane zdjęcia mają pokazywać cichego 

bohatera, jakim jest woda w ludzkiej  

codzienności, nawet w prozaicznych 

czynnościach. Wymagać to będzie od 

uczestników zmiany nastawienia do wody 

z typowo przedmiotowego na podmiotowe i 

obserwacji obecności i  roli, jaką woda 

odgrywa w codziennym życiu młodych 

ludzi. Jest to zgodne z procesem 

powstawania dobrej fotografii, co wymaga 

uważnego obejrzenia otoczenia i 

dopatrzenia się w nim czegoś wartego 

uchwycenia.  

Przepuszczanie rzeczywistości, w której 

obecna jest woda, przez filtr własnej 

wiedzy, skojarzeń i obserwacji pozwoli 

doprowadzić fotografa do 

udokumentowania swoich badań w postaci 

zdjęcia.  Nie tylko aparat fotograficzny, 

ale również telefon komórkowy z opcją 

robienia zdjęć może stać się narzędziem 

zapisu procesu badawczego, jaki będzie 

prowadził każdy młody uczestnik 

konkursu. 

 

3. Zdjęcia zgłoszone do konkursu będą 

oceniane przez Komisję Konkursową do 

której składu Organizator chce zaprosić 

m.in. przedstawicieli Stowarzyszenia 

Staropolski Klaster Wodny, Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach  

i artystów fotografików.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do 

dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymogów wymienionych w Regulaminie.  

5. Organizator nie zwraca zdjęć 

zgłoszonych do Konkursu.  

6. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć 

pisemną zgodę rodziców bądź prawnych 

opiekunów na udział w konkursie.  

Zasady dotyczące zdjęć:  

1. Każdy uczestnik może nadesłać 

maksymalnie 6 zdjęć, które stanowić mogą 

reportaż, serię zdjęć. 

2. Zdjęcia należy przesłać w formie plików 

cyfrowych (minimalne wymiary zdjęcia to 

2000 x 1500 pikseli) lub dostarczyć w 

postaci fotografii analogowej w 

minimalnym formacie 13 x 18 cm. 

3. Dopuszczalna jest korekta zdjęć w 

programach graficznych po ich wykonaniu, 

obejmująca wyłącznie kadrowanie, 

ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, 

jasności i kontraście. Niedopuszczalny jest 

fotomontaż.  

4. Do konkursu mogą być zgłoszone 

jedynie zdjęcia, do których Zgłaszający 

posiadają prawa autorskie.  

 

Miejsce składania prac 

konkursowych:  

1. Zdjęcia w wersji 

elektronicznej (pliki cyfrowe) należy 

przesłać pocztą elektroniczną na 

adres: skw@wod-kiel.com.pl 
 

2. Zdjęcia w formie papierowej 

należy dostarczyć w kopercie 

osobiście lub nadesłać na adres:  

Stowarzyszenie Staropolski Klaster 

Wodny, ul. Krakowska 64, 25-701 

Kielce z dopiskiem „KONKURS 

FOTOGRAFICZNY”  
3. Zdjęcia powinny zostać opisane 

pseudonimem, imieniem i nazwiskiem, 

adresem oraz numerem telefonu uczestnika 
konkursu.  

4. Każde zdjęcie winno być oznaczone 

tytułem. Ponadto do każdego zdjęcia 

powinna być przypisana informacja o tym, 

co ono przedstawia, w formie pliku 

tekstowego.  

Ocena nadesłanych prac 

i nagrody:  

1. Oceny zdjęć dokona powołane przez 

Organizatora profesjonalne jury.  

2. Skład jury zostanie podany na stronie: 

www.wod-kiel.com.pl 

3. Autorzy wyróżnionych prac 

otrzymają nagrody:  
 

1) miejsca I - III – nagrody 

o równowartości 700,00 zł każda,  

2) miejsca IV - VII – nagrody 

o równowartości 500,00 zł każda, 

3) miejsca VIII – X – nagroda 

o równowartości 300,00 zł każda. 

 
 

4. Decyzja w sprawie przyznania nagród 

jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  
5. Organizator skontaktuje się z autorami 

wyróżnionych prac i zaprosi ich na 

uroczystość wręczenia nagród. 

6. Prace konkursowe, wyniki konkursu 

oraz informacje o nagrodzonych autorach 

znajdują się na stronie internetowej 

www.wod-kiel.com.pl oraz na profilu 

konkursu na FB „Woda Twój najbliższy 

przyjaciel” 
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