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„Bielańskie ulice” 
 

 

Na terenie dzielnicy Bielany znajduje się ponad 200 nazwanych ulic. Szerokie i wąskie, 

nowoczesne i stare, historyczne, bajkowe i mniej zadbane, w remoncie lub po. Są wśród nich 

ulice główne, boczne, aleje, zaułki,  a każda to miejsce wielu dziejących się spraw. Wśród 

sunących aut, tramwajów, autobusów i rowerów ludzie, zdążający do swoich codziennych zajęć 

lub odpoczywający między kolejnymi. Każda z ulic  ma swój niepowtarzalny charakter i styl, 

coś co ją wyróżnia z pośród pozostałych. Może to rozwiązanie architektoniczne, iluminacja, 

zieleń, reklamy, przystanki, pamiątki, czy oświetlenie zainspiruje   Was właśnie  i będziecie 

chcieli pokazać te ulicę  innym z własnej perspektywy? 

Kto chce opowiedzieć jakąś historię ma szansę. Zawierzmy młodzieńczej wrażliwości, 

mądrości i intuicji, i  spróbujmy pozwolić jej znaleźć obrazy, które są wokół nas. 

Zainteresowanie konkursem i uczestnictwo w nim może przerodzić się w pasję i sposób na 

życie, a  realizacja tematyki konkursu na terenie dzielnicy Bielany sprzyjać będzie 

kształtowaniu więzi emocjonalnych z własnym regionem. 

 

 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs przebiegał będzie w 3 etapach.  

2. Każdy uczestnik konkursu zgłasza na danym etapie maksymalnie 3 zdjęcia w wersji 

elektronicznej (CD)  wraz z wypełnioną Kartą Uczestnika. 

3. Warunkiem przyjęcia zdjęcia do konkursu jest wykonanie fotografii o treści jednoznacznie 

kojarzącej się z tematem konkursu. 

4. Na każdym etapie konkursu Jury, powołane przez Organizatora,  wybierze i nagrodzi 4 prace 

zwycięskie i 4 prace wyróżnione(decyzje Jury są ostateczne). 

5. Zgłoszenie prac następuje poprzez dostarczenie ich  lub przesłanie listem poleconym do 

Szkoły Podstawowej nr 53 im. M. Zaruskiego 01-689 Warszawa ul. Rudzka 6. 

6. Zwycięskie i wyróżnione fotografie wraz z informacją o zdjęciu i autorze będą prezentowane 

na stronie internetowej www.zaruski.edu.pl  

7.  Z najlepszych nagrodzonych w konkursie prac powstanie kalendarz na rok 2017. 

8. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć, 

akceptacją zasad konkursu, zgodą na nieodpłatną publikację materiałów z przebiegu konkursu. 

9. Organizator nie zwraca prac, biorących udział w konkursie 

10. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian.  
 

http://www.zaruski.edu.pl/

