
KONKURS  

CHROBRY ! PHOTO GRAND PRIX 2020 

A.  Organizator: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. 

B. Adresat konkursu: 

Wszyscy zainteresowani uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława 

Chrobrego w Kłodzku. 

C. Cele konkursu: 

 przedstawienie prac fotograficzno/filmowych uczniów I Liceum 

Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku 

 promowanie aktywności artystycznej wśród społeczeństwa; 

 zwiększenie zainteresowania sztuką fotograficzną i filmową. 

D. Przedmiot oceny konkursowej: 

Konkurs jest rozgrywany w czterech kategoriach: 

 Reportaż (seria 3-5 zdjęć); 

 Natura/Świat; 

 Portret; 

 Film (do 1,5 minuty). 

E. ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ I FILMÓW DO KONKURSU. 

 Prace fotograficzne należy wykonać indywidualnie. 

 Zdjęcia zgłaszane do konkursu tylko w formie cyfrowej, spełniające 

następujące wymogi: 

o Format: JPEG; 

o Rozmiar: nie przekraczające 6 MB; 

o Rozdzielczość: 300 DPI; 

o Brak ramek, podpisów i znaków wodnych 

Dopuszczalna jest komputerowa ingerencja w rzeczywistość przedstawioną 

na zdjęciach i filmach, poza kategorią Reportaż. 

 Filmy zgłaszane do konkursu tylko spełniające następujące wymogi: 

o Wymiary: 16:9; 

o Rozmiar: nie przekraczające 150 MB; 

o Czas trwania: max 1:30 min; 

o Format: H.264 // .mp4. 



 Prace nie spełniające powyższych założeń nie zostaną dopuszczone do 

konkursu.  

Do konkursu każdy uczestnik może zgłości następującą ilość zdjęci/filmów 

w następujących  kategoriach: 

 REPORTAŻ - wyłącznie seria zdjęć o określonej konstrukcji fabularnej. 

W skład jednej serii zdjęć powinno wchodzić od 3 do 5 zdjęć. Jeden uczestnik 

może przesłać maksymalnie 2 serie zdjęć.  

 NATURA / ŚWIAT – pojedyncze zdjęcie. Jeden uczestnik może przesłać 

maksymalnie 2 zdjęcia 

 PORTRET - pojedyncze zdjęcie. Jeden uczestnik może przesłać 

maksymalnie 2 zdjęcia 

 FILM – pojedynczy film. Jeden uczestnik może przesłać tylko 1 film. 

Uczestnik może zgłosić zdjęcia/film we wszytych wskazanych kategoriach. 

F. Struktura i przebieg konkursu: 

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty na poziomie jednego etapu. Oceny prac 

dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

 Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć zdjęcia/film przesyłając na maila 

1lochrobry.grandprix@gmail.com 

 Do prac konkursowych należy dołączyć następujące informacje: 

o imię i nazwisko autora 

o klasę i wiek 

o numer telefonu kontaktowego 

 Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć/filmu. Ponadto 

oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie nagrodzonych 

zdjęć/filmu oraz opublikowanie jego imienia w materiałach promocyjnych 

związanych z konkursem i na stronie internetowej szkoły, a także na ich 

wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych (w szczególności 

na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie zdjęć/filmu każdą techniką, 

w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 

audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości 

i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie zdjęć/filmu poprzez publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
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i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 

komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych). 

 

G. TERMINY: 

Ogłoszenie konkursu: 5 października 2020r. 

Nabór prac do: 20 listopada 2020r. 

Wyniki konkursu: 10 grudnia 2020r. 

 

 


