
 
 

REGULAMIN V EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

DLA MŁODZIEŻY MOJE  MIEJSCE, MÓJ CZAS — OSTRZESZÓW 2023 

 

1. Cel konkursu 

• zainteresowanie młodzieży naszym regionem — miejscem nauki, pracy i wypoczynku,  

• inspiracja do twórczego sposobu realizacji własnych pomysłów z wykorzystaniem współczesnych środków 

rejestracji obrazu,  

• rozwijanie kreatywności, uzdolnień oraz wrażliwości artystycznej. 

 

2. Organizatorzy 

• Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 

• Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego 

 

3. Partnerzy 

• Powiat ostrzeszowski 

• Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 

 

Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza MiG Ostrzeszów 

 

4. Regulamin 

a) konkurs „Moje miejsce, mój czas — Ostrzeszów 2023” przeprowadzony będzie dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych w tej samej kategorii tematycznej,  

b) w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu 

ostrzeszowskiego,  

c) zdjęcia powinny dotyczyć tematycznie regionu południowej Wielkopolski, 

d) zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać poprzez formularz gogle dostępny na stronie  

www.ock-ostrzeszow.pl oraz www.facebook.com/ockfb do 20 marca br. 

d) prace na konkurs przyjmowane będą tylko w wersji cyfrowej (zdjęcia — jpeg, dłuższy bok 2500 pikseli, 

rozdzielczość 300 dpi) powinny być nadsyłane razem z kartą zgłoszenia na adres rod@wieza1916.pl  

do 15 kwietnia br. 

e) każdy autor może przysłać maksymalnie po dwie prace w dwóch kategoriach (cykl do 6 zdjęć liczony jest 

jako jedna praca), 

f) prace należy zgłaszać przy pomocy formularza PDF lub WORD znajdującego się na stronach: 

www.wieza1916.pl, www.ock-ostrzeszow.pl 

 

5. Nagrody i wyróżnienia  

Prace nadesłane na konkurs zostaną nagrodzone w trzech kategoriach: 

 

• uczniowie szkół podstawowych  

• uczniowie szkół ponadpodstawowych 

• kategoria wspólna dla wszystkich szkół — interpretacje graficzne fotografii   

 

W każdej kategorii przewidujemy trzy atrakcyjne nagrody pieniężne oraz trzy wyróżnienia, ponadto prace 

laureatów zostaną wydrukowane i będą eksponowane na wystawie na Rynku w Ostrzeszowie oraz w Galerii w 

Ramach Piętra Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną 

pokazane w projekcji multimedialnej podczas trwania wystawy, a prace nagrodzone również w towarzyszących 

konkursowi publikacjach i mediach społecznościowych. 

 

http://www.ock-ostrzeszow.pl/
http://www.facebook.com/ockfb
http://www.ock-ostrzeszow.pl/


6. Terminarz 

a) zgłoszenie elektroniczne udziału — 20 marca 2023 r. 

b) ostateczny termin nadsyłania gotowych prac — 15 kwietnia 2023 r. 

c) ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej — 19 maja 2022 roku, godz. 11.00  

Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego, Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2 

 

7. Jury 

Mariusz Hertmann — artysta fotografik, Okręg Dolnośląski ZPAF 

Stanisław Kulawiak — artysta fotografik, Rada Artystyczna ZPAF 

Krzysztof Szymoniak — fotograf, pisarz, medioznawca — przewodniczący 

Mirosława Rzepecka — kierownik Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie 

Agnieszka Aksamska-Skrobacz — kurator „Galerii w Ramach Piętra” OCK 

 

8. Informacje o konkursie „Moje miejsce, mój czas — Ostrzeszów 2023” 

Grzegorz Kosmala  

tel. 604 619 972  

rod@wieza1916.pl 

www.wieza1916.pl 

 

Ostrzeszowskie Centrum Kultury  

tel. 62 730 25 76 

ockmerytoryczny@gmail.com 

www.ock-ostrzeszow.pl 

mailto:rod@wieza1916.pl

