III WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO – FOTOGRAFICZNY
FOTOGRAFIA JEST POEZJĄ, POEZJA JEST FOTOGRAFIĄ
Konkurs Fotografia jest poezją, poezja jest fotografią stanowi połączenie słowa z obrazem, a tym samym jest próbą zainteresowania młodzieży literaturą oraz fotografią jako sztuką. To
kolejna z prób odkrycia drzemiących w uczniach talentów. Młodzi artyści będą mieli możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności fotograficznych i językowych, zaprezentowania własnych
prac szerokiej publiczności (wystawa prac przy WCK w Wejherowie). Zaproponowany temat pozwoli im na wyrażenie własnych refleksji, udzielenie odpowiedzi na nurtujące i ważne w ich wieku
pytania.. To jednocześnie okazja do rozwijania różnych technik fotograficznych, a także nabycia
umiejętności prezentacji własnych pomysłów i poglądów.
Konkurs jest dwuetapowy. Etap pierwszy – wstępny, to nadesłanie przygotowanego przez
siebie fotoreportażu inspirowanego tekstem Stanisława Sojki „Tolerancja”. Etap drugi –słowna interpretacja własnych fotografii, omówienie źródeł inspiracji, prezentacja zamysłu kompozycyjnego, wskazanie kontekstów intersemiotycznych autorów zakwalifikowanych do tego etapu prac.
Regulamin konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy tegorocznego konkursu zmierzą się z tematem:

Tolerancja

Prace:
Fotoreportaż ( 1-3 zdjęcia formatu 21x15)
należy przesyłać do 15 maja 2016r.
Organizatorzy konkursu spośród nadesłanych prac wybiorą najlepsze i zakwalifikują do drugiego etapu, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni. W dniu rozstrzygnięcia autorzy tych
prac dokonają ustnej prezentacji. W ten sposób organizatorzy mają nadzieję, na kształcenie umie-

jętności analizy tekstów kultury niezbędne w czasie projektu gimnazjalnego i matury ustnej z języka polskiego oraz doskonalenia sprawności językowych i autoprezentacji.
Zasady organizacyjne:

1. Pracę (fotoreportaż) należy opatrzyć słownym godłem.
2. Tym samym godłem należy opatrzyć zaklejoną kopertę zawierającą dane uczestnika – karta
zgłoszenia w załączeniu ( imię, nazwisko uczestnika, nazwa, adres i telefon szkoły, telefon
kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna ).

3. Pracę należy przesłać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera,
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344.

4. Przyjmuje się za prawdopodobne opublikowanie specjalnej edycji prac nagrodzonych i wyróżnionych przez Jury, dlatego należy dołączyć do niej zapis na płycie CD, co ułatwi organizatorom przygotowanie publikacji.

5. Uroczystość rozdania nagród nastąpi na przełomie maja i czerwca 2016, o czym laureaci
konkursu zostaną poinformowani telefonicznie przez organizatorów.

6. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.
Wszelkich informacji udzielają:
Barbara Malawska – b.malawska@wp.pl
Alicja Długosz – alicja_ochalik@interia.pl
lub

info@zspg4.wejher.pl
058/ 672 20 95, 058/ 672 24 15

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie
zaprasza do udziału w kolejnej edycji
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