
 
 

 

Konkurs Fotograficzny  

„SIEDEM DNI W OBIEKTYWIE” 

fotografia reportażowa w kontekście antropologicznym. 

 

REGULAMIN 
 

1. Organizator 

 
Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku 

 

2. Cel konkursu 

 
Celem konkursu jest popularyzowanie sztuki fotograficznej oraz obserwacja okiem obiektywu 

„antropologii codzienności” – a więc ważnych i interesujących wydarzeń życia publicznego, 
jak i osobistego mieszkańców naszego miasta oraz regionu. Cel konkursu to zbudowanie z 

powstałych fotografii swoistej opowieści o codziennych zmaganiach z rzeczywistością, ale 

także o chwilach odświętnych; o spotkaniach z pięknem, które zdarzają się codziennie w 

życiu każdego człowieka. Powstałe kadry będą więc także opowieścią o naszej regionalnej 

kulturze. 

 

3. Adresaci konkursu 

 
Konkurs adresowany jest do młodzieży (13-18 lat) oraz osób dorosłych. 

Oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych. 

 
I – kat. Młodzież 

II –kat. Dorośli 

 

4. Termin 

 
Konkurs trwać będzie do 28 kwietnia 2017r 
 
 
Prace konkursowe 
 

( odbitki fotograficzne+ płyta CD ze zdjęciami w najwyższej możliwej 
 

rozdzielczości+ załączniki z podaniem danych osobowych) 

należy przesyłać do 21.kwietnia.2017, na adres biura organizatora: 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku ul. Sądowa 23, 13 – 230 Lidzbark 

 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod  pod numerem telefonu: 23 696 13 79 

 
Proszę zwrócić uwagę na dostateczne zabezpieczenie przesyłki, w celu uniknięcia 
uszkodzeń (pogięcie, złamanie koperty, rozdarcie itp.) 



 

Wyniku konkursu zostaną ogłoszone do 28.kwietnia.2017, a laureaci zostaną 
powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie. 
 

 

5. Wymogi formalne: 
 
 

1. Organizator konkursu określa ilość fotografii. 
 
2. Praca konkursowa musi zawierać zestawy fotograficzne w ilości najwyżej 6 zdjęć 
 
3. Fotografie mogą być; czarno – białe, sepia, barwne 
 
4. Minimalny format każdej fotografii to: A4 (210 x 297 mm) 
 
5. Zdjęcia muszą być wykonane na papierze fotograficznym. Fotografii nie należy oprawiać. 
 
6. Na odwrocie zdjęcia należy wpisać ołówkiem; imię, nazwisko, nr telefonu , e-mail   i 
 

miejscowość. 
 
 

 

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

 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego  Regulaminu. 

 

Organizator zastrzega, że nie zwraca materiałów konkursowych. 
 

 

6. Nagrody 

 

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników konkursu 
 

odbędą się WARSZTATY FOTOGRAFICZNE w dni podsumowania konkursu 
 

28 kwietnia 2017 
 

Uwagi: 

 

Informacje bieżące będą podawane stronie internetowej www.mgoklidzbark oraz 
www.facebook.com/DomKulturyLidzbark 

http://www.mgoklidzbark/
http://www.facebook.com/DomKulturyLidzbark

