XIV POWIATOWY KONKURS
„WROCŁAW NA FOTOGRAFII”
Konkurs pod patronatem Prezydenta Wrocławia

1. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o Wrocławiu, pobudzanie tożsamości regionalnej,
kształtowanie świadomości małej ojczyzny, wzbogacanie wiedzy szkolnej i pozaszkolnej o dziedzictwie
kulturowym i historycznym Wrocławia, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii.
2. Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu, Towarzystwo Miłośników
Wrocławia, Urząd Miejski we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
3, Konkurs bierze udział w XIV edycji „Magnum Praemium Wratislaviae” – punkty za udział w konkursie
przyznawane są zgodnie z regulaminem. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
4. Osobami odpowiedzialnym za konkurs są: p. Beata Wojdyło i p. M. Szydłowska (ZSL tel. 71 798 68 99 w.
130, email: zslogist.biblio@interia.pl)
5. Przedmiotem konkursu są indywidualne prace fotograficzne wykonane przez uczniów (czarno-białe lub
barwne w formacie 15x21 cm lub 20x30 cm) przedstawiające:

„Architektura industrialna Wrocławia z przełomu XIX i XX wieku”
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap - wyłonienie trzech najlepszych prac fotograficznych, które będą reprezentować szkołę w drugim etapie.
Prace należy przesyłać do dnia: 25.03.2022 r. na adres: Zespół Szkół Logistycznych, 50-527 Wrocław, ul. J. Wł.
Dawida 9-11, z dopiskiem konkurs „Wrocław na fotografii”. Nadesłane prace muszą być opisane na odwrocie
zdjęcia (imię i nazwisko autora, tytuł fotografii, adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia i adres
mailowy. ). Do każdego zdjęcia powinien być dołączony opis obiektu. Uwaga ! Nadesłanie większej ilości prac
eliminuje szkołę z konkursu.
II etap - ocena prac przez jury konkursu.
7. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 15.04.2022 r. (godz. 10).
8. Nagrody dla finalistów zapewniają organizatorzy konkursu.
9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac. Nadesłanie zdjęć na
konkurs jest równoznaczne z uznaniem tego regulaminu. Na stronie internetowej zostanie zamieszczony
załącznik potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników konkursu.
10. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie szkoły: www.logistyk-zsl.wroclaw.pl w
zakładce „Magnum Praemium Wratislaviae”.

