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KONKURSU NA SZCZEBLU GMINNYM 

                                                                 KATEGORIA „FOTOGRAFIA” 

      

CEL KONKURSU 

Celem konkursu w kategorii „FOTOGRAFIA” jest: 
 

- promocja twórczości fotograficznej dzieci i młodzieży, 
- rozwijanie wyobraźni, wyzwalanie ekspresji twórczej, 
- doskonalenie warsztatu fotograficznego. 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1) Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Witnicy.  
2) Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 22.04.2022r.  
3) Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25.04.2022r.  
4) Zgłoszenia prac należy dokonać poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz 

oświadczeń dostępnych na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Witnicy na 
adres e- mail: organizacja@mdk.witnica.pl wraz z załączonym plikiem ze zdjęciem.  

5) Kolejnym etapem konkursu jest konkurs na szczeblu powiatowym, który odbędzie się 
29.04.2022r. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Witnicy.  

6) Autor może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
7) Praca musi być wykonana przez Uczestnika samodzielnie.  
8) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do interpretacji treści niniejszego 

regulaminu.  

2. UCZESTNICY KONKURSU/ GRUPY WIEKOWE  

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych oraz średnich, 
jak również do podopiecznych domów kultury oraz gminnych i wiejskich ośrodków kultury,  w 
następujących grupach wiekowych: 

I GRUPA – roczniki 2010 - 2012 

II GRUPA- roczniki 2007 – 2009 

III GRUPA- roczniki 2002 – 2006 

4.  TECHNIKA I FORMA WYKONANIA  

1) Fotografie zgłaszane do Konkursu przyjmowane będą w wersji cyfrowej w formie pliku jpg 
o szerokości boku 1200 pikseli 72 dpi. 
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2) Autorzy prac zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu  poproszeni zostaną o 
przesłanie do organizatora Konkursu zdjęć w pliku o wielkości od 2 do 5 MB i minimum 
300 dpi.  

3) Na fotografii nie mogą znajdować się żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementem 
przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis itp.) 

4) Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa- w szczególności dotyczy to treści 
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.  

5) Dopuszcza się fotografie poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie 
kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. 

6) Fotografie noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź 
elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane. 
 

5. OCENA PRAC/ KRYTERIA OCENY 

1) Prace ocenia powołana przez Organizatora Konkursu Rada Artystyczna, która decyduje o 
nominacji prac do Konkursu na szczeblu powiatowym.  

2) Rada Artystyczna nominuje do udziału w Konkursie na szczeblu powiatowym maksymalnie 
3 uczestników z danej grupy wiekowej.  

3) Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: 
- oryginalność pomysłu, 
- ekspresja, 
- wyraz artystyczny, 
- jakość techniczna, 
- zgodność z tematem.  

4) Werdykt Rady Artystycznej jest nieodwołalny.  
5) Wyniki zostaną ogłoszone 25 kwietnia 2022 na stronie internetowej Miejskiego Domu 

Kultury w Witnicy www.mdk.witnica.pl  
 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenia dostępne są na stronie 
internetowej Miejskiego Domu Kultury w Witnicy www.mdk.witnica.pl. 

2) W etapie powiatowym udział biorą te same prace, które nominowane zostaną podczas 
etapu gminnego. 

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych w procesie 
rekrutacji.  

4) Miejski Dom Kultury w Witnicy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu z 
przyczyn od siebie niezależnych.  

9) Organizatorem konkursu na szczeblu wojewódzkim jest Zielonogórski Ośrodek Kultury, 
który odbędzie się 12 czerwca 2022r.  


