
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„ŻYWE OBRAZY” 

 I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 26 w Rzeszowie.  

2. Celem konkursu jest:  

- upowszechnianie wiedzy z zakresu historii sztuki,  

- uwrażliwienie na sztukę i kulturę,  

- rozwijanie wyobraźni twórczej, stosowanie kreatywnych rozwiązań i zachęcanie do własnych 

poszukiwań i interpretacji dzieła plastycznego,  

- wspieranie pasji i uzdolnień,  

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,  

- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki plastycznej,  

- kreatywne spędzenie czasu.  

3. Zadaniem konkursowym jest stworzenie „Żywego obrazu”, tzn. uczestnik konkursu ma za zadanie 

wykonać fotografię odtwarzającą jedno z wybranych dzieł wielkich mistrzów malarstwa (kopię). 

Praca konkursowa powinna bardzo dokładnie przypominać obraz wybranego malarza. 

 

II. Warunki konkursu  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej nr 26.  

2. Prace konkursowe mogą być wykonane z pomocą innych domowników (rodzic, rodzeństwo może 

wykonać zdjęcie pozującego uczestnika lub może być modelem dla niego). Prace konkursowe mogą 

również przedstawiać zwierzęta, przedmioty (w zależności od wybranego dzieła malarskiego). 

3. Prace konkursowe (podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą uczestnika konkursu) wraz z 

kopiowanym obrazem należy wysłać na e-mail: moczos@zszp8.resman.pl do 30.03.2023.  

W temacie wiadomości proszę napisać: KONKURS ŻYWE OBRAZY. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie pracy wraz z imieniem 

i nazwiskiem autora na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 26 w Rzeszowie. 

 

III. Ocena i nagrody  

1. W konkursie oceniane będą: odtworzenia gestów, mimiki i pozy postaci, dokładność wykonania 

scenografii, stroje przebranych osób, rekwizyty, kreatywność w realizacji zadania.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.04.2023 (Światowy Dzień Sztuki). – zostaną one opublikowane na 

stronie szkoły. 

3. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy – pochwałę za udział w konkursie. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Organizatorów w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia konkursu oraz prezentacji prac na stronie internetowej. 
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