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Fotografia na stronie tytu³owej jest autorstwa Teresy Czytaj³o.

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY



CELE KONKURSU:

1.Popularyzowanie sztuki fotograficznej jako œrodka komunikacji 
kulturowej.

2.Pokazanie piêkna zapomnianych oraz znanych miejsc regionu Karpat 
i Podkarpacia.

3.Zainteresowanie dzieci i m³odzie¿y tradycyjn¹ kultur¹ ludow¹.
4.Popularyzacja tematu poprzez prezentacjê prac podczas wystawy 

oraz publikacje.

UCZESTNICY KONKURSU:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów i m³odzie¿y wszystkich typów 
szkó³ oraz placówek wychowania pozaszkolnego w wieku 10-21 lat.

2.Prace oceniane bêd¹ w dwóch grupach wiekowych:

      I grupa szko³y podstawowe i gimnazjalne
      II grupa szko³y ponadgimnazjalne i wy¿ej

WYMAGANIA TECHNICZNE PRAC:

1.Uczestnik konkursu mo¿e przesy³aæ max. 10 autorskich prac.
2.Minimalny format odbitek lub wydruków – wy³¹cznie na papierze 

fotograficznym – nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 18 x 24 (format b5).
3.Na konkurs mo¿na przes³aæ fotografie wykonane analogowo b¹dŸ 

cyfrowo, w technice czarno-bia³ej lub kolorowej.
4.Tematyka prac powinna dotyczyæ elementów kultury sakralnej Karpat 

oraz Podkarpacia. Fotografie mog¹ prezentowaæ przyk³ady dawnej 
i wspó³czesnej architektury sakralnej: cerkwie, koœcio³y, cmentarze, 
krzy¿e, figury przydro¿ne, kapliczki itp. 

5.Przy ocenie prac jury bêdzie bra³o pod uwagê:
 ciekawe i atrakcyjne plastycznie ujêcie tematu
 kompozycjê kadru
 starannoœæ i technikê wykonania pracy
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KAPLICZKI I ZABYTKI    

SAKRALNE KARPAT

ZG£OSZENIA I TERMINY:

Zg³oszenie uczestnika powinno zawieraæ imiê i nazwisko autora pracy, 
adres i telefon szko³y oraz imiê i nazwisko nauczyciela prowadz¹cego 
oraz nazwê miejscowoœci w której wykonano fotografiê.

2.Prace nale¿y przes³aæ poczt¹ na adres:

lub dostarczyæ bezpoœrednio do sekretariatu MDK 
(sekretariat czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 9:00 do 19:00).

Termin zg³oszeñ mija  31 kwietnia  2015 roku.

4.Prace wysy³ane poczt¹ nale¿y zabezpieczyæ przed uszkodzeniem 
w transporcie. Prace uszkodzone nie bêd¹ podlegaæ ocenie.

5.Informacja o terminie wrêczenia nagród oraz lista laureatów konkursu 
dostêpna bêdzie na naszej stronie internetowej www.mdk-lotnicza.pl.

INFORMACJE DODATKOWE:

1.Nades³ane prace pozostaj¹ do dyspozycji organizatorów konkursu.
2.Organizatorzy konkursu zastrzegaj¹ sobie prawo do nieodp³atnego 

reprodukowania prac (wraz z danymi osobowymi autorów) w prasie, 
na plakacie i innych materia³ach promocyjnych.

3.Nagrody nieodebrane w ci¹gu 30 dni od dnia fina³u przechodz¹ na w³asnoœæ 
placówki (istnieje mo¿liwoœæ przes³ania nagród na proœbê i koszt odbiorcy). 

4.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacj¹ niniejszego 
Regulaminu.

5.Do nadsy³anych zg³oszeñ prosimy o do³¹czenie klauzuli: 
Oœwiadczam, ¿e wyra¿am zgodê 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 póŸniejszymi zmianami). 

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

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerami telefonów: 
12 411 91 80/ 12 411 91 89, b¹dŸ mailowo: 

imprezy@mdk-lotnicza.pl
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