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Henryk Sawka i Maciej Plewiński (ZPAF) jurorami konkursu 

fotograficznego Sanitec Koło „Źródła inspiracji: Wodna pasja”.  

 

30 kwietnia br. rozpoczął się konkurs fotograficzny „Źródła inspiracji: Wodna 

pasja” organizowany przez firmę Sanitec KOŁO. Każdy fotograf – 

profesjonalista i amator - może w nim ukazać piękno i siłę wodnego żywiołu. 

 

Konkurs „Źródła inspiracji: Wodna pasja” 

poprzedza otwarcie nowego salonu 

firmowego Sanitec KOŁO w Krakowie. 

Jego ideą jest uchwycenie i uwiecznienie 

w artystycznym wyrazie wody jako 

niewyczerpalnego źródła inspiracji oraz 

emocji, jakie towarzyszą nam podczas 

kontaktu z wodą – pierwotnym źródłem 

życia. Zdjęcia powinny przedstawiać 

relacje ludzi z wodą podczas 

odpoczynku, zabawy czy innych codziennych czynności.  

 

Konkurs „Źródła inspiracji: Wodna pasja” rozpoczął się 30 kwietnia br., a termin nadsyłania 

prac upływa 27 maja. W rywalizacji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która 

zarejestruje się i zamieści zdjęcie spełniające wymogi konkursu w serwisie internetowym 

www.zrodlainspiracji.pl. Autorzy mogą zgłaszać do konkursu nieograniczoną ilość fotografii, 

a uczestnictwo w nim jest bezpłatne. 

 

Wielka wygrana 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3 czerwca 2009 r. na stronach 

www.zrodlainspiracji.pl i www.kolo.com.pl oraz w trakcie wernisażu, który odbędzie się 

podczas otwarcia nowego Salonu Łazienek KOŁO w Krakowie 6 czerwca 2009r. Wyboru 

nagrodzonych prac dokona trzyosobowy Sąd Konkursowy w składzie: Henryk Sawka (artysta 

plastyk), Maciej Plewiński (Związek Polskich Artystów Fotografików) i Przemysław Powalacz 

http://www.zrodlainspiracji.pl/
http://www.zrodlainspiracji.pl/
http://www.kolo.com.pl/
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(Prezes Zarządu Sanitec KOŁO). Oprócz znamienitego grona profesjonalistów oceniających 

nadesłane zdjęcia, magnesem dla uczestników są także nagrody pieniężne, o łącznej 

wartości przekraczającej 10 tys. PLN.  

 

Prace 13 laureatów konkursu „Źródła inspiracji: Wodna pasja”  będą eksponowane na 

stałej wystawie fotografii w Salonie Łazienek KOŁO w Krakowie.  

 

Tu szerzej o Salonie 

 

Od 3 czerwca do 31 grudnia 2009 r. będzie można je także obejrzeć na stronie 

www.zrodlainspiracji.pl.  

 

 

Patroni medialni konkursu „Projekt Łazienki 2009”:  

www.krakow.tvp.pl, www.Foto-Fashion.com, www.fotorama.pl, www.fotal.pl, 

www.fotografuj.pl, www.naszemiasto.pl, www.dlastudenta.pl, www.studente.pl.  

 

www.zrodlainspiracji.pl 

www.kolo.com.pl 

 

Sanitec KOŁO Sp. z o.o. jest jedną z największych w Polsce firm z branży wyposażenia łazienek.  

W 1993 r. przyłączyła się do międzynarodowej Grupy Sanitec, największego w Europie producenta 

ceramiki łazienkowej. Sanitec KOŁO posiada zakłady w Kole, Włocławku, Mińsku Mazowieckim oraz 

w Ozorkowie. Firma zatrudnia ponad 1500 osób. 

Sanitec KOŁO jest producentem i dystrybutorem ceramiki łazienkowej, wanien i brodzików 

akrylowych, hydromasaży, kabin prysznicowych oraz mebli łazienkowych sprzedawanych pod 

markami KOŁO, KORALLE i KERAMAG. Oferowane wyroby charakteryzuje nowoczesne wzornictwo 

oraz najwyższa jakość. Spełniają one europejskie standardy jakości, posiadają certyfikaty B i CE  

i są produkowane zgodnie z systemami zarządzania jakością (ISO 9001) i środowiskowego (ISO 

14001). 

http://www.foto-fashion.com/
http://www.fotorama.pl/
http://www.fotal.pl/
http://www.fotografuj.pl/
http://www.naszemiasto.pl/
http://www.dlastudenta.pl/
http://www.studente.pl/
http://www.zrodlainspiracji.pl/
http://www.kolo.com.pl/
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Firma otrzymała m.in. tytuł Ogólnopolskiego Lidera Eksportu (2008), Certyfikat Polskiego Produktu 

Światowego, nagrodę "Wybór Roku" corocznie w latach 2002 – 2008, medal Przyjaciel Integracji oraz 

tytuł Partner Polskiej Ekologii - przyznany przez Narodową Radę Ekologiczną.  

 

Tu wspomnieć o Konkursie dla Architektow. 


