
 

Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 16 lat. 

Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce. 

Wiersze należy wydrukować w 4 egzemplarzach i przesłać pocztą (szczegóły w 
regulaminie) Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie pod datą 10 sierpnia. 

Nagrody 
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe. 

Termin 
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2020 r. (decyduje data stempla 
pocztowego). 

 

XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest 
piękne” 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od jednego do ośmiu zdjęć. Wymagany 
jest kadr pionowy (proporcje boków 3:4, minimalna długość krótszego boku to 2250 
pikseli). 

Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane w magazynach z numerem ISSN lub 
ISBN. 

Nagrody 
Jury przyzna 12 równorzędnych nagród. Każdy ze zwycięzców otrzyma 1.000 zł. 

Termin 
Termin nadsyłania prac upływa 14 października 2020 r. 

http://zjp.kck.com.pl 

https://www.foruminicjatyw.pl/


„Geografia – proces, forma, obiekt” konkurs 

fotograficzny 

Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. 

Konkurs jest adresowany do uczniów i studentów, którzy do 31 marca 2021 roku nie 
ukończą 25 lat. 

Opis 
Na konkurs można przesyłać zdjęcia przedstawiające procesy zachodzące w 
środowisku geograficznym – zarówno procesy naturalne, jak i te uwarunkowane 
działalnością człowieka.  

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach tematycznych: 
– procesy i formy naturalne, 
– obiekty antropogeniczne. 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii, łącznie w obu kategoriach. 

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie). 
https://geo.uni.lodz.pl/pl/popularyzacja/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt 

Nagrody 
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Termin nadsyłania prac upływa 15 
stycznia 2021 r. 

 

Konkurs fotograficzny „Oko w oko z Naturą” 

Organizatorem konkursu jest Ogród Zoobotaniczny w Toruniu. 

Konkurs jest organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 
Wizualnych Inspirowanych Naturą Toruń 2020. 

Każdy uczestnik może zgłosić 10 zdjęć o tematyce przyrodniczej. 

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu. 

 https://www.sztukanatury.pl/2020-konkurs-fotograficzny-oko-w-oko-z-natura-
regulamin-oraz-formularz-zgloszeniowy/ 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Termin nadsyłania prac upływa 12 października 2020 r. o godz. 20:00. 

 

https://geo.uni.lodz.pl/uploads/pl/dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt/konkurs_foto_2020-2021_regulamin.pdf


XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy” 

Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy.  

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w 
innych konkursach. 

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.   

Regulamin konkursu można pobrać  http://www.klubskolwin.pl/konkursy/xiii-
ogolnopolski-konkurs-poetycki-refleksy/ 

Nagrody 
• I nagroda: 1.300 zł 
• II nagroda: 1.000 zł 
• III nagroda: 800 zł 
• trzy wyróżnienia po 600 zł 

Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w kwartalniku literacko-
kulturalnym eleWator. 

Termin 
Prace można przesyłać do 27 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

 

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Witolda 

Gajdy 

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. 
Każdy autor może zgłosić do konkursu trzy wiersze o dowolnej tematyce. 

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane. Nie mogą być również 
wysyłane równolegle na inne konkursy. 

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie). 
http://ogrodciszy.pl/viewtopic.php?p=241917#241917 

Nagrody 
• I miejsce: 600 zł 
• II miejsce: 400 zł 
• III miejsce: 200 zł 
• Nagroda im. Jana Stanisława Kiczora za najlepszy wiersz rymowany: 200 zł 

Termin 
Prace można przesyłać do 15 października 2020 r. 

 

http://ogrodciszy.pl/viewtopic.php?p=241917#241917


XVII Ogólnopolski Konkurs na Esej 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu. 

Uczestnicy 
W konkursie mogą wziąć udział: 
- uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się 
egzaminem dojrzałości, 
- studenci uczelni wyższych, bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów. 

Opis 
Temat konkursu: „Na drodze do siebie. Podróże z bohaterami Stachury”. 

Bohaterowie Edwarda Stachury – buntownicy, outsiderzy, samotnicy – nie wahają się 
ani chwili: wstaje dzień, jeszcze jeden, trzeba wyruszyć w drogę, aby odkryć 
tajemnicę świata i odnaleźć swoje prawdziwe „ja”, utwierdzić je w zawiązanej 
wspólnocie. Wyruszają, bo nie można już dłużej zwlekać. Wyplątać się z pęt 
prymitywnej rzeczywistości, w której rządzi pycha, kłamstwo, obłuda i ideologia 
zagrażająca elementarnej wolności – oto impuls popychający ich w drogę. 

Odważ się wyruszyć z nimi! Załóż obóz nad rzeką, znajdź świetlistą polanę, dom w 
środku leśnej osady. Wsłuchaj się w to, co mówi do Ciebie sama droga, co szepcze 
Twój duch. 

Objętość eseju nie może przekraczać 5 stron maszynopisu. Tekst nie może być 
wcześniej publikowany drukiem ani nagradzany w innych konkursach. 

Nagrody 

• Kategoria „Uczniowie” 

I miejsce– 750 zł 

II miejsce – 600 zł 

III miejsce – 400 zł 

Kapituła konkursu może przyznać w każdej kategorii dwa wyróżnienia po 100 zł i pięć 
nagród rzeczowych. 

Termin 
Prace można przesyłać do 24 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

https://mbp.opole.pl/niezdefiniowana/wydarzenia/konkurs/xvii-ogolnopolski-konkurs-na-esej/ 

 

https://mbp.opole.pl/niezdefiniowana/wydarzenia/konkurs/xvii-ogolnopolski-konkurs-na-esej/


 

• Plakat – należy zaprojektować plakat do filmu wybranego z listy przygotowanej 
przez Organizatora. 

• Recenzja filmowa – należy napisać recenzję do filmu wybranego z listy 
przygotowanej przez Organizatora. Objętość tekstu nie może przekraczać 1.800 
znaków ze spacjami. 

Lista filmów: 
· „Nieracjonalny mężczyzna”, reż. Woody Allen 
· „Historia małżeńska”,reż. Noah Baumbach 
· „Incepcja”, reż. Christopher Nolan 
· „Lady Bird”, reż. Greta Gerwig 
· „Birdman”, reż. Alejandro González Iñárritu 
· „Interstellar”, reż. Christopher Nolan 
· „7 uczuć”, reż. Marek Koterski 
· „Sztuczki”, reż. Andrzej Jakimowski 
· „Ki”, reż. Leszek Dawid 
· „Over the limit”( dokument), reż. Marta Prus 
· „Zjednoczone stany miłości”, reż. Tomasz Wasilewski 
· „Lęk wysokości”, reż. Bartosz Konopka 

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną. Strona konkursu: 

https://rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=836 

Nagrody 
W każdej z trzech kategorii (film, plakat, recenzja filmowa) zostaną przyznane 
nagrody pieniężne: 
I nagroda: 700 zł 
II nagroda: 500 zł 
III nagroda: 300 zł 

Termin 
Prace można przesyłać do 30 października 2020 r. 


