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Pod honorowym patronatem Pani Marii Harasymowicz

Cele konkursu

1.Celem konkursu jest popularyzowanie sztuki fotograficznej jako 
środka komunikacji kulturowej, pokazanie piękna twórczości Jerzego 
Harasymowicza w obiektywie oraz uwrażliwienie młodzieży na poezję 
i piękno otaczającego świata. 

Uczestnicy 

1.Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek 
wychowania pozaszkolnego w wieku 10-25 lat. 

Wymagania techniczne prac:

1.Uczestnik może przesłać maksymalnie 10 autorskich prac 
wykonanych analogowo lub cyfrowo, w technice czarnobiałej lub 
kolorowej. 

2.Minimalny format odbitek lub wydruków (wyłącznie na papierze 
fotograficznym) nie może być mniejszy niż 18 x 24.

3.Przy ocenie fotografii jury będzie brało pod uwagę sposób ujęcia 
tematu, kompozycję kadru, staranność i technikę wykonania pracy.

4.Prace, które nie spełnią wymogów regulaminowych nie będą podlegać 
ocenie jury. 

Regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie internetowej 
www.mdk-lotnicza.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
(12) 294 44 44, (12) 411 91 80, (12) 411 91 89, bądź mailowo: 

imprezy@mdk-lotnicza.pl. 

REGULAMIN VIII OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

“ŚWIAT POEZJI JERZEGO 
HARASYMOWICZA W OBIEKTYWIE”

ZGŁOSZENIA I TERMINY:

1.Prace można dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Młodzieżowego 
Domu Kultury  lub przesłać pocztą na adres: 

 
(sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 19:00).

2.Prace wraz ze zgłoszeniem uczestnika zawierającym imię i nazwisko 
autora oraz adres i telefon szkoły należy dostarczyć do dnia 24 kwietnia 
2012 roku. 

3.O terminie wręczenia nagród autorzy nagrodzonych prac zostaną 
powiadomieni telefonicznie. Lista laureatów zostanie zamieszczona
na stronie internetowej www.mdk-lotnicza.pl

4.Na wszystkich laureatów konkursu czekają dyplomy oraz 
okolicznościowe upominki.

INFORMACJE DODATKOWE:

1.Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

2.Wystawa fotograficzna będzie prezentowana w Młodzieżowym Domu 
Kultury „Dom Harcerza” oraz w Galerii “Pod Kominkiem” w Komańczy.

3.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego 
reprodukowania prac (wraz z danymi osobowymi autorów) w prasie,
na plakacie i innych materiałach promocyjnych.

4.Zgłoszenie do konkursu wiąże się z akceptacją klauzuli: 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych 
osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, 
poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

5.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu.

6.Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni od dnia finału przechodzą
na własność placówki (istnieje możliwość przesłania nagród na prośbę
i koszt odbiorcy). 

Młodzieżowy Dom Kultury 
”Dom Harcerza” 

im. prof. A. Kamińskiego
ul. Lotnicza 1, 31- 462 Kraków  


	Strona 1
	Strona 2

