
 

Jak myślisz, ile trwa PIERWSZE WRAŻENIE? 

	 Przejmuje się, iż pierwsze wrażenie to 4 do 6 sekund, czasem do kilkunastu.

W tym krótkim czasie oceniamy napotkaną osobę, sytuację, przestrzeń… buty.


Widzisz, czujesz, doznajesz. 

Kilkanaście sekund z Twojego nowego życia. 

Atakuje cię powietrze, przyroda, natura, łączysz się ze światem, stajesz się częścią 
czegoś nowego. Oddychasz pełną piersią, zachłystujesz się otwartą przestrzenią, 
łączysz się z nią i stajesz jednością… żyjesz!


Wychodzisz z pudełka, wychodzisz z pandemii, wychodzisz z zamknięcia.

Masz kilkanaście sekund, żeby zarejestrować pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie! 
Tylko pierwsze wrażenie… nic co później nie jest już warte zapamiętania.


Słowa klucze: natura, przyroda, człowiek, wyjście, działanie, ruch, dotyk, doznanie, 
dźwięk, światło, blik, refleks, przestrzeń, interakcja, działanie…


Zrób film, który trwa tyle, ile pierwsze wrażenie. 

Utrwal na nim Twoje wyjście w naturę. 

I wyślij go do nas. 


Do wygrania Instax!  

 



Regulamin konkursu 

Organizatorzy: 
Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu 

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno-Artystycznych „TeKa” 
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina 

 Serdecznie zapraszamy i zachęcamy uczniów ZSPP w Kaliszu do wzięcia 
udziału w konkursie zatytułowanym: 

„PIRWSZE WRAŻENIE” 

który jest imprezą towarzyszącą trzeciej edycji „A-Kumulacji 2021, Kaliskiego 
Biennale Sztuki”. 

 Co należy zrobić, aby zostać uczestnikiem konkursu? 

1.Wyjść z domu i koniecznie zabrać ze sobą telefon z możliwością nagrywania 
filmów. 

2.Nagrać kilku, kilkunastosekundowy film ilustrujący pierwsze wrażenie 
towarzyszące wyjściu z izolacji i otwarciu się na naturę.  

Ważne! 
• do nagrania filmu należy użyć smartfona, 
• film nie może być dłuższy niż 19 sekund 
• film należy zarejestrować w orientacji poziomej, 
• formuła filmu jest dowolna: kolorowy, czarno-biały, z jednego ujęcia, z 

dźwiękiem, animacja, z użyciem efektów, itp., 
• przesyłany pliki trzeba opisać imieniem i nazwiskiem np.: 

agnieszka_kurek.mp4 
• w tytule wiadomości wpisać „PIERWSZE WRAŻENIE” 

3.Przesłać film do 8 maja 2021 drogą elektroniczną na adres: lsp@zsp2.kalisz.pl  

4.Wraz z filmem przesłać na ww. maila podpisaną zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych i zezwolenie na publikację pracy i danych osobowych uczestnika 
(załącznik nr 1) - zgoda w postaci zdjęcia lub skanu z widocznymi podpisami.   

5. Akcja nadsyłania filmów będzie trwać do 8 maja 2021 r. 

6. Oceny i selekcji filmów dokona Komisja konkursowa w dniu 11 maja 2021 r. 

7. Komisja sporządzi protokół z posiedzenia Jury konkursowego. Protokół zostanie 
opublikowany na oficjalnych stronach organizatorów oraz na Facebook’u w dniu 
następnym po obradach Komisji konkursowej. 

8. Wybrane filmy będą prezentowane do 24 maja 2021 w ramach „A-Kumulacji 
2021, Kaliskiego Biennale Sztuki” w oknach Galerii szkolnej Liceum Sztuk 
Plastycznych w Kaliszu (ul. Nowy Świat 13) - tak, by każdy przechodzący obok 
mógł je obejrzeć. Ponad to filmy zostaną opublikowane w mediach 
społecznościowych i na stronach internetowych organizatorów i partnerów. 

mailto:lsp@zsp2.kalisz.pl


9. Spośród wszystkich uczestników Konkursu członkowie Jury konkursowego wyłonią 
zwycięzcę, który otrzyma nagrodę ufundowaną przez Galerię Sztuki im. Jana 
Tarasina w Kaliszu: aparat FUJI INSTAX. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu 
konkursowego.                           

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej 
licencji na jego publikowanie, utrwalenia i zwielokrotnienia dostępnymi metodami 
w celach informacyjnych, promocyjnych lub innych, związanych z konkursem 
„PIERWSZE WRAŻENIE” na stronach domowych i w social mediach organizatorów  i 
partnerów „A-Kumulacji 2021, Kaliskiego Biennale Sztuki”. 



załącznik nr 1 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

i zezwolenie na publikację pracy oraz danych osobowych uczestnika 

Jeśli uczestnik konkursu jest niepełnoletni zgodę w jego imieniu podpisuje rodzic lub 
prawny opiekun, jeśli uczestnik jest pełnoletni podpisuje zgodę osobiście. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

imię i nazwisko uczestnika 

uczeń ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

klasa, szkoła 
Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny*: 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie imienia i nazwiska, 
klasy, szkoły w ramach organizowanego konkursu „PIERWSZE WRAŻENIE” 

• zezwalam na nieograniczone czasowo (dla celów niekomercyjnych), nieodpłatne 
wykorzystanie filmu wykonanego w ramach konkursu „PIERWSZE WRAŻENIE”; (zgodnie z 
art. 82 ust. 1 przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 
lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231); 

…..…………………………………………………………………  

data i czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego* 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. 

1. Dane osobowe związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przetwarzane na 
zasadach określonych w przepisach prawa oświatowego oraz Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „PIERWSZE 
WRAŻENIE” jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 
6, 62-800 Kalisz. 

3. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu Liceum Sztuk Plastycznych został 
powołany inspektor danych osobowych Pani Dorota Paszek i każdy uczestnik konkursu 
„PIERWSZE WRAŻENIE” lub jego rodzic albo prawny opiekun ma prawo kontaktu z nim za 
pomocą adresu e-mail: iod.kalisz.@gmail.com, telefonu: 795342008. 

4. Szczegółowy zakres przetwarzania i prawa osób, których dane dotyczą dostępne są na 
stronie internetowej szkoły. 

.………………………………………………………………  

czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego* 

Zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 
maja 2016 r. 

*niepotrzebne skreślić 


