
 
Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES 

oraz Kosycarz Foto Press KFP i Galeria Bałtycka 

zapraszają do wzięcia udziału 
w VI edycji konkursu fotograficznego:  

 

Ogólnopolskie Biennale Fot.ON 2021 

im. Maćka Kosycarza 
 
Konkurs skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, które 

wykonują amatorsko fotografie związane z własnym życiem codziennym                           
i rodzinnym, zainteresowaniami i aktywnościami. Konkurs kierujemy również               

do pracowników i wolontariuszy podmiotów (placówek, organizacji) działających 
na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy fotografują osoby 

niepełnosprawne w czasie podejmowanych przez podmioty różnorodnych działań 
(zajęcia terapeutyczne, spotkania okolicznościowe, wyjazdy itp.). W tegorocznej 

edycji prace oceniane będą już po raz trzeci w podkategorii: Teatr i sztuka. 

 Przewodnią myślą konkursu jest ukazanie osób z niepełnosprawnością 
intelektualną jako kreatywnych autorów  (w przypadku zdjęć wykonywanych przez 

nich samych), oraz jako pełnoprawnych i wartościowych członków otwartej 
społeczności, w pełni uczestniczących w jej życiu. Celem konkursu jest również 

promocja działalności placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, odnalezienie osób utalentowanych w dziedzinie fotografii, jak też 

ukazanie możliwości oddziaływania terapeutycznego, jakie stwarza obcowanie                   
z fotografią..  

 W dotychczasowych edycjach biennale wzięło udział prawie 400 osób, które 

nadesłały w sumie ponad 4200 fotografii (Zwycięskie prace z ubiegłych lat można 
podziwiać w galeriach na profilu facebook.com/biennalefot.ON) 

Zachęcamy, aby w ramach przygotowania prac konkursowych przeprowadzać 
w placówkach warsztaty i plenery fotograficzne. Z naszego doświadczenia wynika, że 

fotografie wykonywane w ramach takich zajęć zyskują dużą aprobatę jury. 
Po wyłonieniu przez profesjonalne jury laureatów konkursu, w ostatnim 

kwartale 2021 r. w Gdańsku odbędzie się uroczyste wręczenie nagród połączone z 

otwarciem wystawy pokonkursowej. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne 
nagrody. 

   
 

O nadsyłanie prac konkursowych i kart zgłoszeniowych prosimy 
do dnia 31 października 2021 wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

fot.on@wp.pl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontakt:  

Adam Stawicki, tel. 58 309 45 81  
fot.on@wp.pl 

facebook.com/biennalefot.ON 
 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU!!!



Regulamin  
VI edycji konkursu fotograficznego 

Ogólnopolskie Biennale Fot.ON 2021 im. Maćka Kosycarza 
 

I. Organizator:  
Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES oraz partnerzy 
 

II. Cele konkursu: 
 

1. Szeroko pojęta integracja społeczna osób z niepełnosprawnością 

intelektualną rozumiana jako propagowanie idei aktywnego 
angażowania osób z niepełnosprawnościami w działania z dziedziny 

kultury i sztuki. 

2. Likwidowanie barier psychologicznych w lokalnej społeczności 
dotyczących stereotypowego myślenia o niepełnosprawności 

intelektualnej. 
3. Inspirowanie do kreatywnych działań na polu artystycznym osób                                          

z niepełnosprawnością intelektualną. 
4. Umożliwienie przedstawienia osobistego postrzegania osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i ich życia przez dowolny pryzmat 
(emocji, możliwości, problemów). 

5. Zmotywowanie do dalszych działań osób zajmujących się zawodowo                                  

i wolontariacko wspieraniem osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

1. Biennale ma charakter otwartego konkursu, który jest skierowany do 

fotografów amatorów (pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością 
intelektualną), w szczególności do podopiecznych, pracowników                

i wolontariuszy podmiotów działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

2. Udział w konkursie jest wolny od wszelkich opłat. 

3. Podpis na karcie zgłoszeniowej (w załączeniu) jest równoznaczny                 
z akceptacją regulaminu, uczestnik konkursu zobowiązuje się                      

do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia 
warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

4. Uczestnik konkursu powinien mieć ukończone 16 lat. 
 

IV. Fotografie zgłaszane do konkursu: 
 

1. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 20 zdjęć.  
2. W przypadku zdjęć wykonanych przez pracowników i wolontariuszy,              

głównym podmiotem wykonanych zdjęć muszą być osoby                             

z niepełnosprawnością intelektualną. 
3. W przypadku osób niepełnosprawnych (uczestników konkursu) 

tematyka zdjęć jest dowolna.  
4. Na konkurs należy przysłać zdjęcia w postaci elektronicznej na e-mail 

fot.on@wp.pl. Prosimy  przesyłać pliki graficzne .JPG o wysokiej 
rozdzielczości. 

5. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opisane na karcie 
zgłoszenia (w załączeniu); opis zawierać powinien następujące 

informacje: nazwę pliku JPG, tytuł zdjęcia, autora, adres, miejsce 

wykonania zdjęcia oraz ewentualny komentarz (np. kim jest osoba 
sfotografowana, komentarz nie jest jednak koniecznie wymagany). 

6. Na konkurs nie można przysyłać zdjęć, które oceniane były                          
w poprzednich edycjach konkursu.  

7. W przypadku podopiecznych, pracowników lub wolontariuszy 
placówek wsparcia karta zgłoszenia zawierać powinna pełną nazwę 

reprezentowanego podmiotu (placówki/organizacji) oraz pieczęć 
podmiotu. Przesłać można fotografię lub skan karty zgłoszeniowej. 



8. Prace mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki (cyfrowej lub 
tradycyjnej, barwne lub czarno-białe, w sepii), mogą być wykonane 

telefonem komórkowym, nie mogą być jednak poddane obróbce 
komputerowej zmieniającej ich oryginalność (np. fotomontaż) 

9. Zdjęcia przysłane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane                

i brać udziału w innych konkursach. 
 

V. Kategorie i ocena prac: 
 

1. Ze względu na tegoroczną trudną sytuację epidemiologiczną 
przesunięte zostały terminy związane z naszym konkursem!  

2. Oceny prac oraz podziału nagród dokona profesjonalne jury                        
w ostatnim kwartale 2021 roku. 

3. Jury składać się będzie z osób wskazanych przez organizatora. 
4. Jury oceni prace i rozdzieli nagrody główne i wyróżnienia                              

w dwóch kategoriach i jednej podkategorii: 

I.  fotografie wykonane przez uczestników placówek wsparcia i inne 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

II. fotografie wykonane przez pracowników i wolontariuszy placówek 
wsparcia (i inne osoby fotografujące osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną) 
III. Podkategoria: Teatr i sztuka – zdjęcia prezentujące przedstawienia 

teatralne osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich prezentacje 
sceniczne, uczestnictwo w kulturze itd. (zdjęcia wykonywać mogą 

zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak też pracownicy i 

wolontariusze i inne osoby) 
5. Kryteria wyboru zgłoszonych do konkursu prac to w szczególności 

pomysł i walory artystyczne zdjęcia. 
6. Decyzje jury są ostateczne. 

 

VI. Nagrody i ogłoszenie wyników. 
 

1. Jury może przyznać Grand Prix konkursu jednemu lub kilku zdjęciom 

jednego autora. 
2. Przyznane mogą zostać również po 3 nagrody w każdej kategorii, 3 

nagrody w podkategorii Teatr i sztuka oraz wyróżnienia (np. w 

postaci udziału wybranych prac w wystawie pokonkursowej) i nagrody 
specjalne. 

3. Ogłoszenie wyników opublikowane zostanie na stronie internetowej 
facebook.com/biennalefot.ON oraz  w lokalnych mediach. 

4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą 
telefoniczną i/lub e-mailową. 

5. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy 
pokonkursowej w ostatnim kwartale 2021 roku w Galerii Bałtyckiej 

w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 141. 

6. Decyzje podjęte przez organizatorów są ostateczne i wiążące dla 
wszystkich uczestników konkursu. 

 

VII. Prawa autorskie. 
 

1. Wysłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem,                       

że przesłane zdjęcia są własnością osoby zgłaszającej,  że przysługuje 
jej do zdjęć całość praw autorskich oraz że zdjęcia nie naruszają praw 

osób trzecich. 
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do  opublikowania zdjęć, 

imienia i nazwiska ich autora, informacji o laureacie konkursu, oraz 
do umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych, 

publikacjach pokonkursowych, mediach i internecie. 



 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

IMIĘ I NAZWISKO  

oraz ADRES 
autora zdjęć 

 

placówka/organizacja 
(jeśli jest reprezentowana) 

pełna nazwa placówki/organizacji e-mail i telefon do 
placówki/organizacji 

e-mail i telefon autora zdjęć pieczęć placówki/organizacji  

podopieczny     /     pracownik     /    wolontariusz   (niepotrzebne skreślić) 
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Nazwa pliku jpg  
najlepiej taka sama jak tytuł 
zdjęcia 

Tytuł zdjęcia Miejsce 

wykonania 
miejscowość 

Komentarz/podtytuł 
osoby na zdjęciu, wydarzenie itp. 
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O nadsyłanie prac konkursowych  

oraz sfotografowanej/zeskanowanej karty zgłoszeniowej  
prosimy do dnia 31 października 2021  

wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail: fot.on@wp.pl 
 

 
 

Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES 
ul. Nowiny 7 

80-020 Gdańsk 

facebook.com/biennalefot.ON 
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Zapoznałem się z regulaminem  

i akceptuję jego treść: 

 

 
 

 

……………………………………………………………. 

Podpis autora zdjęć 

  


