Organizatorem konkursu jest Fundacja „TworzyMY Kraków”.
Tematem konkursu jest świat za sto lat.
Uruchom wyobraźnię i pokaż jak może wyglądać świat w kolejnym stuleciu!
Wyobraź sobie jak Twoja okolica, cała Polska, a może nawet świat mogą
wyglądać za kolejne 100 lat. Opisz to lub narysuj, a następnie wyślij do nas! My
zamkniemy Twoją pracę w Kapsule Czasu i przechowamy dla kolejnych pokoleń.
Kapsuła będzie otwierana za 10, 25, 50, 75 i 100 lat.
Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• literackiej (np. opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad),
• plastycznej (np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika).
Oryginał pracy należy przesłać pocztą. Oprócz tego mailem należy przesłać skan
lub zdjęcie pracy (szczegóły w regulaminie konkursu).
Nagroda
Wybrane prace zostaną zamknięte na sto lat w Kapsule Czasu – rzeźbie, która
będzie stała w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10.
Zwycięzcy otrzymają również cenne nagrody rzeczowe.
Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-30
Strona konkursutworzymykrakow.org/sercekapsuly/

Organizatorem konkursu jest agencja The Digitals. Konkurs jest adresowany do
osób pełnoletnich.
Opis
Konkurs skierowany jest do wszystkich pasjonatów fotografii, bez względu na
stopień zaawansowania. Jeśli fotografia, podróże i nieustanna potrzeba
odkrywania więcej towarzyszą Ci na co dzień – znajdujesz się w odpowiednim
miejscu.
Zdjęcia można zgłaszać w czterech kategoriach tematycznych:
• Ludzie
• Krajobrazy
• Zwierzęta
• Zimowa ekspedycja
W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.
Termin przyjmowania zgłoszeń
Strona konkursu

2018-11-18

www.amundsenphotoawards.p

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków
Matematyki przy Uniwersytecie Szczecińskim, Oddział Szczeciński Polskiego
Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Konkurs ma charakter otwarty. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach
wiekowych: „do 20 lat” i „powyżej 20 lat”.
Opis
Tematem konkursu jest „Matematyka w obiektywie”.
Na konkurs można przesłać maksymalnie 6 zdjęć. Każde należy
zatytułować. Tytuł musi być związany z matematyką.
Zdjęcia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.
Nagrody
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe: laptopy Apple Mac Book, tablety,
czytniki e-booków, plecaki, książki, gadżety.
Termin przyjmowania zgłoszeń
Strona konkursu

2018-11-15

mwo.usz.edu.pl/

Konkurs prozatorski im. Fiodora M. Dostojewskiego

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo św. Macieja Apostoła. Konkurs jest
adresowany do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat.
Opis Jeśli jesteś wrażliwy na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą
wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora
M. Dostojewskiego mogłyby cię zainspirować do napisania czegoś od siebie,
szczerze i pięknie, jeżeli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz
nam o tym, „co ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas. My
zadbamy o twój debiut prozatorski i o wprowadzenie cię w obieg literacki.
„On, który pragnie ujrzeć boga żywego twarzą w twarz, nie powinien go szukać
na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości”. Fiodor M.
Dostojewski
Opowiadania i eseje zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane
ani nagradzane w innych konkursach. Uczestnik może przesłać tylko jeden tekst
o objętości do 5 stron znormalizowanego maszynopisu. Prace należy przesyłać
mailem. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 150 zł.
Najlepsze opowiadania i eseje zostaną opublikowane w książce, która ukaże się
w kwietniu 2019 r. Laureaci otrzymają po 4 egz. książki.
Termin przyjmowania zgłoszeń
Strona konkursu
dla-modziezy.html

2019-02-01

wydawnictwomacieja.blogspot.com/p/konkurs-prozatorski-

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra” z siedzibą w Poznaniu.
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.
Na konkurs należy przesyłać zdjęcia pokazujące przyrodę Polski: rośliny, grzyby,
zwierzęta, ciekawe przyrodniczo miejsca.
Zdjęcia muszą być kolorowe.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace.
Nagrody
Laureaci sami wybierają nagrody rzeczowe (sprzęt fotograficzny lub turystyczny)
o wartości:
• do 700 zł (I miejsce),
• do 600 zł (II miejsce),
• do 500 zł (III miejsce).
Termin przyjmowania zgłoszeń

2018-10-21

Strona konkursu
www.salamandra.org.pl/component/content/article/60konkursfotoeko/1173-foto-eko-2018-mona-ju-zgasza-zdjcia.html?directory=137

Konkurs jest organizowany przez Fundację Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów
Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą
Amerykańską w Polsce.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich w wieku 16-18 lat.
Konkurs jest adresowany do osób, które interesują się amerykańską kulturą,
historią, sceną polityczną.
Etapy konkursu:
I etap – na stronie konkursu uczestnicy odpowiadają na 30 pytań w języku
polskim i 30 pytań po angielsku. Pytania mają formę testu wielokrotnego wyboru.
Dotyczą kultury, popkultury, historii, amerykańskiego systemu politycznego,
bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej, stosunków polsko-amerykańskich,
systemu edukacji, geografii, "słynnych cytatów", sportu.
II etap – osoby, które przejdą do drugiego etapu piszą esej w języku polskim. Do
wyboru jest 15 tematów.
III etap – do trzeciej rundy przechodzi 15 osób. Jednym z elementów trzeciego
etapu będzie rozmowa z komisją złożoną z recenzentów esejów oraz
przedstawicieli Ambasady Amerykańskiej i Fundacji Wspomagania Wsi.
Nagrody
W konkursie można wygrać jeden z trzech indeksów na studia w Ośrodku
Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, staż w Amerykańskiej
Izbie Handlowej w Warszawie (stażysta otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości
1.500 zł). Laureaci wezmą również udział w trzydniowym spotkaniu w
Warszawie (w programie między innymi spotkanie z dyplomatami amerykańskimi
pracującymi w Warszawie, wizyta w szkole amerykańskiej i rozrywki kulturalne).
Termin przyjmowania zgłoszeń
Strona konkursu

2018-11-05

knowamerica.pl/

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści (III
klasy) oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza uczniów do wzięcia udziału w
konkursie upamiętniającym 25. rocznicę przystąpienia przez Polskę do
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
piszą esej.
Tematyka prac
• Wybrane prawo lub wolność gwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka lub w protokołach do Konwencji.
• Wybrane orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
• Wybrane zagadnienie dotyczące przynależności Polski do systemu Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka.
• Funkcjonowanie mechanizmu skargowego ustanowionego na podstawie
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
• Rola i działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Nagrody
W każdej z trzech kategorii wiekowych na zwycięzców czekają nagrody
rzeczowe:
• I miejsce: tablet, gra edukacyjna i książka
• II miejsce: czytnia e-booków, gra edukacyjna i książka
• III miejsce: gra edukacyjna i książka
Termin zgłaszania prac
Prace konkursowe można przesyłać od 30 października do 19 listopada 2018
www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/ko
nkurs2018/konkurs_

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy oraz Wydział
Promocji Urzędu Miasta Dębicy.
Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych.
Opis
Na konkurs poetycki „Fundamenty” należy przesłać trzy wiersze. Mile widziane
będą utwory inspirowane nazwą konkursu i jego ideą.
Prace konkursowe wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać
pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.
Nagrody
• I nagroda: 1.000 zł
• II nagroda: 800 zł
• III nagroda: 500 zł
• 5 wyróżnień po 300 zł
Termin przyjmowania zgłoszeń2018-11-16
Strona konkursuwww.mokdebica.pl/glowna/1583-nagroda-poetycka-fundamenty

XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Śladami
Leona Wyczółkowskiego”
Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w
Bydgoszczy.
Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które fotografią nie zajmują się zawodowo.
Opis
Na konkurs należy przesyłać zdjęcia inspirowane pracami Leona
Wyczółkowskiego. W tym roku tematem przewodnim jest martwa natura w
twórczości artysty (przykładowe prace można obejrzeć tutaj).
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 zdjęć o wymiarach
min. 15 x 21 cm i maks. 30 x 40 cm.
Prace należy przesyłać pocztą na adres Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (szczegóły w regulaminie).
Nagrody
Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat i powyżej 16
lat. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne:
I nagroda – 600 zł
II nagroda – 500 zł
III nagroda – 400 zł
Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-12-31
Strona konkursu muzeum.bydgoszcz.pl/wydarzenia/4,10031,0,0,XII-edycjaOgolnopolskiego-Konkursu-Fotograficznego-Sladami-Leona-Wyczolkowskiego,1

