
  



 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu w kategorii „FOTOGRAFIA” – eliminacje miejskie, organizowanych w 
ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych jest Miejski Dom Kultury w Witnicy, zwany w 
dalszej części regulaminu „Organizatorem”.   

2. Przebieg konkursu: 
Fotografie przyjmowane są do 28 lutego 2023r. Szczegóły w dalszych zapisach regulaminu.  
Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z wystawą prac odbędzie się 15 marca 2023r. w Małym 
Centrum Nauki Kopernik „SOWA” w Witnicy.  

 
2. CEL KONKURSU 

 

Celem konkursu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań i umiejętności w obszarze 
twórczości fotograficznej, jak również ich integracja, wymiana doświadczeń między instruktorami 
oraz stworzenie przestrzeni do zaprezentowania swoich prac.  
 

3. TEMAT  FOTOGRAFII 
Tematem fotografii jest „GRASZ W ZIELONE? GRAJ!” 

 
Zielony... kolor nadziei. Wycisza i daje ukojenie. Możesz go znaleźć wszędzie: w koronach drzew, 
galerii sztuki, spojrzeniu ukochanej osoby, nawet na talerzu. Gdzie kryje się Twój odcień zieleni? 
 
Motywem przewodnim jest więc „zielony”- biorąc pod uwagę cel konkursu, jakim jest rozwijanie 
wyobraźni i ekspresji twórczej, interpretacja motywu pozostaje dowolna.  
 

4. UCZESTNICY KONKURSU I KATEGORIE WYKONAWCZE 
 

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy miasta i gminy Witnica, należący do jednej z 
kategorii wiekowych, wyszczególnionych w dalszej części regulaminu.  
 Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, 
 Podopieczni domów kultury, jak również gminnych i miejskich ośrodków kultury 
 Twórcy indywidualni  

 
2. Uczestnicy zakwalifikowani zostają do poszczególnych kategorii wykonawczych:  

 KATEGORIA 1 – szkoły podstawowe, klasy I - III 
 KATEGORIA 2 – szkoły podstawowe, klasy IV - VI 
 KATEGORIA 3 – szkoły podstawowe, klasy VII - VIII 
 KATEGORIA 4 – szkoły ponadpodstawowe  

 
5. WYMAGANIA TECHNICZNE FOTOGRAFII 

 

1. Do konkursu kwalifikuje się jedna praca danego Uczestnika.  
2. Fotografie przyjmowane są w wersji cyfrowej- należy je przesłać poprzez formularz on- line 

dostępny na stronie internetowej Organizatora, tj. Miejskiego Domu Kultury w Witnicy/ 
zakładka: Lubuskie Konfrontacje Artystyczne 2023.  

3. Forma plików to jpg o minimalnej wielkości 2 MB.  
4. Na przysłanych pracach nie mogą znajdować się żadne znaki, litery oraz cyfry, które nie są 

elementem fotografowanej przestrzeni (data, podpis itd.) 



 

 

 

5. Zgłoszone fotografie nie mogą naruszać prawa, w szczególności jeśli chodzi o treści wulgarne 
lub obraźliwe.  

6. Dopuszczalna jest delikatna modyfikacja, polegająca na korekcie kontrastu, nasycenia, 
ostrości i barw.  

7. Wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej lub elektronicznej skutkować będą 
dyskwalifikacją Uczestnika.  

 
6. KRYTERIA OCENY  

 

Ocenie podlega: 
1.  Zgodność pracy z ogłoszonym tematem – motywem przewodnim prac, 
2.  Oryginalność pomysłu, 
3.  Ekspresja twórcza, 
4.  Jakość techniczna. 

 

7. ZGŁOSZENIA – TERMINY I ZASADY  
 

1. Zgłoszenie do konkursu dokonywane jest poprzez formularz on-  line, dostępny na stronie 
internetowej organizatora konkursu, tj. MDK Witnica w zakładce „Lubuskie Konfrontacje Artystyczne 
2023” 

2. Formularz wypełnia pełnoletni Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych podanych w zgłoszeniu.  
4. Zgłoszenia zawierające dołączoną fotografię przyjmowane są do 28 lutego 2023r.  

  
 

8. RADA ARTYSTYCZNA 
 

1. Skład Rady Artystycznej ustala organizator konkursu, tj. Miejski Dom Kultury w Witnicy. 
2. Radę tworzą artyści i/lub instruktorzy o odpowiednich kwalifikacjach merytorycznych. 
3. Obrady Rady Artystycznej są tajne, a jej werdykt ostateczny.  
4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas wystawy w dniu rozstrzygnięcia konkursu, a następnie na 

stronie internetowej Organizatora.  
5. Rada artystyczna nominuje do udziału w konkursie na etapie powiatowym maksymalnie 3 fotografie w 

danej kategorii wiekowej.  
 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Zgłoszenia do etapu powiatowego dokonuje drogą elektroniczną pełnoletni Uczestnik lub jego opiekun 
prawny, pod warunkiem otrzymania nominacji w konkursie na etapie gminnym.  

2. Regulaminy dotyczące kolejnych etapów – powiatowego i wojewódzkiego dostępne są na stronach 
internetowych ich organizatorów, tj.  
- etap powiatowy –  Miejski Dom Kultury w Witnicy/ Witnica  
- etap wojewódzki – Zielonogórski Ośrodek Kultury/ Zielona Góra    

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca rozstrzygnięcia konkursu z 
przyczyn od siebie niezależnych.  

4. Rodzic/ opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletniego Uczestnika 
konkursu.  

 


