
OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„Zdj ęcia z podróży" 

Organizator: 
 
Miejski Dom Kultury w Cz ęstochowie. 
 
Cel konkursu: 
1. Prezentacja i popularyzacja fotografii. 
2. Propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej. 
3. Inspirowanie twórczych poszukiwań. 
 
Uczestnicy: 
Uczestnikami mogą być wszyscy chętni miłośnicy fotografii: młodzież i dorośli 
 
Temat konkursu: 
Tematem konkursu jest „Zdjęcia z podróży” 
 
Zasady i warunki uczestnictwa. 
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie na niżej podany adres nienagradzanej 
dotychczas pracy fotograficznej wykonanej w technice dowolnej a odnoszącej się do tematu 
konkursu. 
2. Każdy autor może przesłać do 3 (trzech ) prac. 
3. Organizatorzy dopuszczają do konkursu zestawy fotografii. Każdy zestaw traktowany jest jako 
jedna praca. Ilość fotografii w zestawie – do 3 sztuk. 
4. Organizator przyjmuje prace o minimalnym formacie 18 – 24 cm a maksymalnym30-45 cm. 
Do wydrukowanych prac należy dołączyć zdjęcia w formie elektronicznej odpowiedniej jakości 
na płycie CD/DVD oraz prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową. Płyta powinna być 
czytelnie opisana: imię nazwisko, telefon, e-mail 
5. Prace powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem, nazwiskiem i numerem lub tytułem. 
6. Karta zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie – zawierać spis prac wraz z ich numerami 
lub tytułami. 
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania nadesłanych fotografii 
bez wypłacania honorariów autorskich. 
9. Przysłane fotografie przechodzą na własność organizatorów. 
 
Zasady i kryteria oceny: 
1. Prace będą oceniane przez jury złożone z przedstawicieli organizatorów. 
2. Podstawowym kryterium oceny będzie wartość artystyczna prac. 
 
Terminarz: 
1. Nadsyłanie prac do 31 III 2015 (decyduje data wpływu do organizatorów) 
2. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej 17 IV 2015 r 
3. Prace należy nadsyłać na adres: 
 
 
Miejski Dom Kultury w Cz ęstochowie 42-207 Częstochowa ul Łukasińskiego 50/68 



 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ZDJ ĘCIA Z PODRÓŻY” 
1. Imię i nazwisko………………………………… ……………………………………… 
2. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………... 
3. Nazwa i adres domowy /szkoły/placówki oświatowej…………………...................... 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
4. Telefon kontaktowy i adres e-mail……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
5. Imię i nazwisko opiekuna (osoby niepełnoletnie……………………………………………… 
6. Opis prac: 
Lp. Tytuł pracy i numer format 
1. 
2. 
3. 
 


