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W  tegorocznym konkursie chcemy skierować uwagę uczniów na zamki i pałace Warszawy. 
Nasza propozycja, skierowana do młodych twórców,  wiąże się z wyszukaniem i 
uwiecznieniem przez nich na fotografii, okazałych pamiątek, jakie pozostawiła po sobie w 
stolicy historia. 
Wśród zamkowych i pałacowych budowli są przykłady obiektów pięknie zagospodarowanych, 
jak i obiekty w trakcie remontu albo mniej lub bardziej zdewastowane.  
Odwiedzenie tych miejsc pozwoli dzieciom poznać zabytki z różnych okresów, osoby 
fundatorów, oraz typ i funkcje obiektów. 
Pozwólmy rozejrzeć się uczniom wokół siebie i zatrzymać w kadrze to, co ich zdaniem jest   
najciekawsze i najpiękniejsze. A ponieważ postrzeganie rzeczywistości przez dzieci jest bardzo 
szczegółowe, oczekujemy, że opowiedzą one o swoim mieście inaczej, niż zrobilibyśmy to my 
dorośli. 
Fotografie konkursowe muszą nawiązywać do hasła konkursu. 
 
ZASADY KONKURSU 
1. Konkurs przebiegał będzie w 3 etapach.  
2. Każdy uczestnik konkursu zgłasza na danym etapie maksymalnie 3 kolorowe, poziome 
zdjęcia, w wersji elektronicznej(CD), oraz wypełnioną Kart ę Uczestnika. 
3. Warunkiem przyjęcia zdjęcia do konkursu jest wykonanie fotografii o treści zgodnej z 
założeniami konkursu. 
4. Na każdym etapie konkursu Jury, powołane przez Organizatora, wyróżnia 8 prac 
konkursowych (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. Wyróżnione fotografie wraz z informacją o zdjęciu i autorze będą prezentowane na stronie 
internetowej www.zaruski.edu.pl  
7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć, 
akceptacją zasad konkursu, zgodą na nieodpłatną publikację materiałów z przebiegu konkursu. 
8. Organizator nie zwraca prac, biorących udział w konkursie 
9. Autorzy wyróżnionych prac konkursowych otrzymują dyplomy.  
10. W przypadku pozyskania przez szkołę środków finansowych, zostanie wydrukowany 
kalendarz na rok 2015, w którym mogą znaleźć się wyróżnione prace.  
 


