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Wydarzenia – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące bieżące i ważne wydarzenia polityczne, 
ekonomiczne, konflikty zbrojne, zdarzenia o charakterze społecznym czy kryminalnym itp. mające 
charakter newsowy, a także ich następstwa. Głównym kryterium w tej kategorii jest ważność i 
newsowość uchwyconego obrazu.    

Życie codzienne – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące różne, ciekawe aspekty życia człowieka 
(zbiorowości) zaobserwowane przez fotografa, które często pozostają niezauważone. Spojrzenie na 
codzienność z innej perspektywy. 

Ludzie – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące ludzi bądź zbiorowości w naturalnych bądź 
niecodziennych, uchwyconych przez fotografa sytuacjach. Bohaterami zdjęć mogą być osoby 
zarówno znane, jak i nieznane.     

Sport – zdjęcia odnoszące się do wszystkich dziedzin sportu – zawodowego, amatorskiego, na 
poziomie rywalizacji i rekreacji. Mogą to być zarówno fotografie, na których uchwycono konkretny
moment podczas zmagań sportowych, jak i fotografie obrazujące sport i sportowców w szerszym 
ujęciu.    

Środowisko – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące zarówno przyrodę, jej znaczenie dla życia 
człowieka, jak i wpływ działań człowieka na środowisko naturalne.

Kultura i rozrywka – zdjęcia prezentujące wydarzenia bądź miejsca związane z kulturą i szeroko 
rozumianą rozrywką (np. festiwale, eventy), uczestników takich wydarzeń, ich przebieg, ciekawe 
sytuacje. W tej kategorii nie chodzi o dokumentację jakichkolwiek spektakli.    

Portret – zdjęcia zapozowane, wykonane np. podczas sesji osobom prywatnym lub publicznym (ze
świata polityki, sztuki, kultury czy biznesu) oraz grupom osób. 

Projekt dokumentalny – za projekt dokumentalny uważa się materiał zdjęciowy dotyczący 
tematyki z obszaru m.in. życia społecznego, politycznego, gospodarczego, historii, kultury itp. oraz 
mający walor informacyjno-poznawczy. 
Praca musi być wynikiem długoterminowego (w ciągu co najmniej dwóch lat kalendarzowych) 
zajmowania się autora wybranym tematem.

Young Poland – zdjęcia do tej kategorii mogą zgłaszać fotografowie pełnoletni, którzy nie 
ukończyli jeszcze 26. roku życia, a mogą wykazać się już dorobkiem fotograficznym i nigdy 
wcześniej nie startowali w konkursie Grand Press Photo. 
Zdjęcia zgłaszane do tej kategorii muszą reprezentować fotografię prasową bądź dokumentalną.


