
 

 

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu fotograficznego i plastycznego z 

elementami literackimi „Seniorzy oczami młodych”  
 

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie fotograficznym i plastycznym z elementami 

literackimi „Seniorzy oczami młodych”. Konkurs realizowany jest  w ramach projektu 

wsparcia środowisk senioralnych zatytułowanego „PASJE PRZEZ POKOLENIA”. 

Współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Organizatorem 

konkursu jest Fundacja WIEM I UMIEM. 

1. Cel konkursu. Celem konkursu jest zaprezentowanie ciekawych osobowości, pasji, hobby 

czy aktywności osób starszych - seniorów. Tworzenie prac konkursowych ma skłonić młodych 

uczestników do zainteresowania się tym jacy są i czym fascynują się seniorzy żyjący w ich 

najbliższym otoczeniu (dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi itp.)  

2. Uczestnicy konkursu. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 13 –go 

roku życia i nie przekroczenie 19 -go. W szczególności do uczestnictwa zaproszeni są: 

- uczniowie szkół o profilu plastycznym 
- uczestnicy zajęć odbywających się w domach kultury, ogniskach artystycznych i 

innych placówkach zajmujących się edukacją plastyczną 
- uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani sztukami 

plastycznymi i rozwijający własne umiejętności w różnych formach 
 
3. Prace konkursowe. Uczestnik przedstawia do oceny pracę złożoną z dzieła plastycznego 

wraz z komentarzem słownym. Bohaterami prac konkursowych mają być seniorzy – chodzi o 

zaprezentowanie pojedynczej sylwetki lub małżeństwa (np. dziadkowie autora pracy) 

a) Do konkursu można przedstawić następujące dzieła: 

- fotografia portretowa klasyczna 

- fotografia portretowa artystyczna różnych typów  

- fotografia reportażowa (lub tematyczny cykl kilku fotografii) 

- fotografia okolicznościowa 

- własnoręczny rysunek, szkic lub grafika artystyczna (dostarczone do jury w formie 

skanu lub fotografii cyfrowej) 

- obraz malarski w dowolnej technice (dostarczony w formie jw.)  

- grafika komputerowa realizowana dowolną techniką (konieczny załączony opis 

użytego oprogramowania)  

b) Autor może przedstawić do konkursu co najmniej jedną a maksymalnie 3 prace przy 

czym w przypadku fotografii reportażowej cykl zdjęć wraz z minireportażem 

traktowany jest jako jedna praca. 



 

 

 

c) W przypadku przedstawienia więcej niż jednej pracy, dla każdej z nich należy 

wypełnić osobno oświadczenie autorskie według wzoru umieszczonego na stronie 

www.wiemiumiem.pl/pokolenia 

d) UWAGA: Przygotowując dzieło plastyczne należy uwzględnić możliwość jego 

publikacji w wydawnictwie albumowym w formie czarnobiałej.  

e) Do dzieł plastycznych należy dołączyć opis słowny w języku polskim w jednej z 

proponowanych form: 

- krótka refleksja/świadectwo lub mini esej na temat bohatera przedstawionej 

pracy plastycznej 

- charakterystyka lub skrócony życiorys prezentowanych postaci 

- autorski wywiad lub fragment wywiadu z bohaterami prac plastycznych 

- refleksja w formie listu do osoby, będącej bohaterem dzieła plastycznego 

- minireportaż (dotyczy zdjęć reportażowych) 

f) UWAGA: Komentarz słowny do przedstawionej pracy plastycznej powinien być 

zwięzły (najlepiej pół strony formatu A4 a maksymalnie trzy czwarte strony). Należy 

go dostarczyć w pliku .word, w formie umożliwiającej późniejszą edycję tekstu.  

4. Kryteria oceniania. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:  

a) spełnienie warunków formalnych (patrz punkt 5 regulaminu) 

b) walory artystyczne pracy (poprawność techniczna, kreatywność, staranność 

wykonania)  

c) wartość społeczna (osobiste zaangażowanie autora, dojrzałość w wyborze i 

przedstawieniu tematu) 

d) nakład pracy włożony w powstanie dzieła 

e) UWAGA: Opisy tekstowe załączone do przedstawianych prac plastycznych mają 

znaczenie pomocnicze dlatego walory literackie ani poprawność polonistyczna nie 

będzie brana pod uwagę.  

f) od decyzji powołanego przez organizatora jury konkursowego nie przysługuje 

odwołanie. 

5. Warunki formalne. W konkursie wezmą udział prace, które: 

a) wykonane zostały samodzielnie;  

b) złożone zostały w terminie (patrz punkt 6 regulaminu); 

c) złożone zostały w formie cyfrowej na płytach CD lub DVD w następujących 

formatach: 

- praca plastyczna w formacie .jpg w możliwie najwyższej jakości, umożliwiającej 

ewentualne wydrukowanie w publikacji albumowej,  

- opis słowny w formacie .word z możliwością późniejszej ingerencji w tekst;  

d) do prac należy dołączyć załącznik z informacją o autorze i oświadczeniem dotyczącym 

praw autorskich, podpisany samodzielnie przez pełnoletniego autora lub w  



 

 

 

przypadku osoby niepełnoletniej – przez jej prawnego opiekuna (wzór załącznika do 

pobrania ze strony www.wiemiumiem.pl/pokolenia) 

6. Terminy i sposób dostarczenia prac. 

Płytę z zarejestrowaną pracą konkursową i dołączonym podpisanym oświadczeniem należy 

przesłać w kopercie na adres:  

Fundacja WIEM I UMIEM 

ul. Penelopy 4 

80-299 Gdańsk 

z dopiskiem: Pasje przez pokolenia 

Praca powinna być wysłana listem priorytetowym nie wcześniej niż 14 października i nie 

później niż 15 listopada 2013r. Decyduje data stempla pocztowego. UWAGA: Prace, które 

zostaną wysłane do dnia 28 października 2013r. zostaną wcześniej sprawdzone pod 

względem formalnym a autorzy zostaną poinformowani o ewentualnych brakach i będą 

mogli je uzupełnić.  

UWAGA: Na pierwszych 10 osób, których prace dotrą do organizatorów, czekają specjalne 

upominki! 

7. Nagrody. 

a) Każdy uczestnik, który nadeśle pracę w terminie i spełni pozostałe wymogi formalne, 

otrzyma na żądanie zaświadczenie uczestnictwa w konkursie, które będzie mógł 

dołączyć do dokumentacji swojego dorobku artystycznego. Lista uczestników i 

laureatów zostanie opublikowana na stronie www.wiemiumiem.pl  

b) Prace wyróżnionych i nagrodzonych uczestników zostaną opublikowane w albumie 

„Seniorzy oczami młodych”. Każdy autor opublikowanej pracy otrzyma 2 

egzemplarze autorskie albumu. Jeden zachowuje dla siebie a drugi może 

podarować bliskiemu seniorowi! Wśród wyróżnionych uczestników rozesłane 

zostaną również nagrody rzeczowe.  

c) Ponadto laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe o 

łącznej wartości do 2000 zł. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania któregoś z 

miejsc lub przyznania nagród ex aequo.  

KONTAKT:  

Fundacja WIEM I UMIEM 

formularz na stronie: www.wiemiumiem.pl/pokolenia 

mail: pokolenia@wiemiumiem.pl 
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