
ANTYK W SZTUCE GDAŃSKA 

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  

I  PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

 

Organizatorem konkursu fotograficznego ANTYK W SZTUCE GDAŃSKA jest Akademickie 

Liceum Ogólnokształcące LINGWISTA w Gdańsku.   

Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży wiedzy o kulturze i sztuce antyku, 

a także promocję Gdańska. Organizatorzy zachęcają młodych do uważnego rozglądania się 

w przestrzeni urbanistycznej stolicy województwa pomorskiego i odkrywania, że niemal na 

każdym kroku można wskazać ślady i odniesienia do sztuki i kultury, w wielu znajdujących się 

renesansowych, barokowych i klasycystycznych budowlach wyraźne są elementy 

architektoniczne i dekoratorskie, które czerpią z dziedzictwa starożytności grecko-rzymskiej. 

Udział w konkursie pozwoli jego uczestniczkom i uczestnikom nie tylko rozszerzyć ich wiedzę 

o antyku oraz będzie okazją do praktycznego wykorzystania zdobywanych w szkole (np. na 

lekcjach historii sztuki, języka polskiego i łaciny) wiadomości o stylach architektonicznych, 

mitologii i historii, ale także rozbudzi ich wrażliwość artystyczną oraz pomoże im w rozwijaniu 

uzdolnień i zainteresowań w dziedzinie fotografii. 

Nadesłane przez uczniów zdjęcia oceni jury, w skład którego wejdą zarówno znawcy antyku, 

jak i artyści plastycy.  

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; liczba 

uczestników konkursu jest nieograniczona. 

2. Uczestnicy konkursu wykonują zdjęcia znajdujących się na terenie Gdańska obiektów 

(budynków, rzeźb, detali architektonicznych), które bezpośrednio nawiązują do architektury 

starożytnej Grecji i Rzymu lub pośrednio do antycznej mitologii, historii, ornamentyki itp. 

3. Uczestnicy konkursu mają pełną dowolność w kompozycji i aranżacji zdjęć. 

4. Zdjęcia mogą być wykonane aparatami analogowymi lub cyfrowymi (bez obróbki 

w komputerowych programach graficznych). 

5. Uczestnicy konkursu na własny koszt wywołują zdjęcia na papierze (format nie mniejszy niż 

25x38 cm). 

6.Każdy uczestnik konkursu może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia. 

7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 1) uczniowie gimnazjów, 2) uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych. 



8. Każde zdjęcie należy zakodować, tzn. nie należy podpisywać go imieniem i nazwiskiem, lecz 

na odwrocie powinno ono zostać oznaczone kodem (np. dowolnie wybraną liczbą). Imię 

i nazwisko, a także nazwę i adres szkoły oraz kontakt telefoniczny i mailowy, należy napisać na 

oddzielnej kartce, która w zaklejonej kopercie powinna być dołączona do przesyłki ze 

zdjęciem. Na kopercie musi znajdować się taki sam kod, jaki widnieje na odwrocie zdjęcia. 

8. Do zdjęcia powinien zostać dodany zwięzły opis (nie jest on zakodowany) zawierający 

następujące dane: kategorię (gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna) i informację, co zdjęcie 

przedstawia i w jaki sposób fotografowany obiekt nawiązuje do antyku. 

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz 

w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 

sierpnia 1997 r., Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

10. Wysyłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż przesłane zdjęcia są 

własnością osoby zgłaszającej i przysługuje jej całość praw autorskich, a także że zdjęcia nie 

naruszają praw osób trzecich. 

9. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 27 maja 2016 r. (liczy się data stempla 

pocztowego). Prosimy je dostarczyć osobiście lub przysyłać na adres organizatora: 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące LINGWISTA w Gdańsku (80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich 

Kosynierów 11/8) z dopiskiem Antyk w sztuce Gdańska. 

10. Po zakończeniu nadsyłania zdjęć zbierze się jury, które oceni prace. Po wyłonieniu 

laureatów prace zostaną rozkodowane. Decyzje komisji są ostateczne. 

11. Podsumowanie konkursu nastąpi 4 czerwca 2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie organizatora. 

Podczas spotkania laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe 

dyplomy. 

 

Szczegółowe informacje: 

Damian Domański 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące LINGWISTA w Gdańsku 


