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REGULAMIN  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

W RAMACH  

 

 Festiwalu Fotografii Krajobrazowej „Obecność”  

Edycja 1 – województwo łódzkie 2016 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

 

1. Organizator konkursu - Łódzki Dom Kultury, partner - Związek Polskich Fotografów 

Przyrody Okręg Łódzki. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwą  Festiwal Fotografii 

Krajobrazowej „Obecność”. Edycja1_województwo łódzkie 2016 

  

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

 Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej oraz zdobywanie wiedzy  

i umiejętności w zakresie twórczości fotograficznej 

 Poznanie specyfiki i charakteru przyrody terenów województwa łódzkiego  

 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i fotograficznych 

 Rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni fotograficznej  

 Poznanie nowych przestrzeni krajobrazowych oraz proekologicznej architektury 

województwa łódzkiego 

 

§ 3 

Przedmiot konkursu  

Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszych, według jury powołanego przez organizatorów, 

fotografii ukazujących piękno i specyfikę przyrody województwa łódzkiego. 

 

§ 4 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego. 

2. W konkursie wyodrębnione będą dwie grupy wiekowe: 

a) do lat 16  
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b) powyżej 16 lat  

UWAGA: dla każdego uczestnika do 18 roku życia obowiązkowe jest dostarczenie 

oświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych o zgodzie na udział o w konkursie. 

 

§ 5 

Zasady udziału w konkursie 

 Regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio  

w Łódzkim Domu Kultury lub na stronie  www.ldk.lodz.pl 

 W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury oraz ich rodzin. 

 W konkursie wyodrębnione są dwie kategorie wiekowe (§ 4), a tematem jest:  

NIEZWYKŁOŚĆ  KRAJOBRAZOWA I PRZYRODNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.  

 Każdy z uczestników może dostarczyć maksymalnie do 10 pojedynczych fotografii w 

postaci pliku/plików JPG w rozdzielczości 300 DPI. Zdjęcie wykonane przez 

potencjalnego uczestnika w rażąco złej jakości nie weźmie udziału w konkursie (komisja 

techniczna powołana przez organizatorów przeprowadzi ocenę wstępną zdjęć i odrzuci 

prace niespełniające warunków).  

 Plik należy opisać wg wzoru zamieszczonego poniżej (bez polskich znaków): 

imię_nazwisko_tytuł, przykład: jan_kowalski_babie lato.jpg 

 Dodatkowo do pliku należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia z danymi: imię i 

nazwisko, wiek uczestnika, tytuł zdjęcia, rok wykonania zdjęcia, miejsce wykonania 

zdjęcia, kontakt (adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania) oraz informację, iż jest 

się jego autorem. 

 Warunki etyczne: fotografie nie mogą przedstawiać zwierząt i roślin w warunkach 

hodowlanych, zamkniętych zagrodach,  ogrodach botanicznych i zoologicznych, itp. 

Należy unikać elementów antropogenicznych, chyba że występowanie danego gatunku 

łączy się ze środowiskiem człowieka. Nie dopuszczone będą do oceny zdjęcia 

przygniazdowe ptaków oraz takie, które będą wzbudzały podejrzenie, że podczas ich 

wykonania zwierzęta były narażone na nadmierny stres. 

 Dopuszczalna obróbka zdjęć: dopuszczone do oceny będą tylko prace niezmienione  

w sensie merytorycznym (bez ingerencji w elementy na zdjęciu, niedopuszczalne jest 

przesuwanie lub usuwanie/dodawanie elementów). Dopuszcza się obróbkę globalną 

całego zdjęcia (jasność, kontrast, nasycenie kolorów, itp.) 

 Zgłoszenia na nośnikach cyfrowych (cd, dvd, pendrive, bezzwrotnie) należy przesyłać:  

a) drogą pocztową na adres:  

Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny. 

FESTIWAL FOTOGRAFII KRJOBRAZOWEJ „OBECNOŚĆ”  

http://www.ldk.lodz.pl/
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b) mailem bezpośrednio lub w formie linku do pliku w dysku sieciowym (np. 

wetransfer, dropbox, itp.) na adres mailowy konkursu: ldk@ldk.lodz.pl z dopiskiem 

jw. 

 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) 

oraz na wykorzystanie prac konkursowych do promocji konkursu, festiwalu oraz ŁDK i 

ZPFP.  

 Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.  

 Do oceny fotografii zostanie powołane pięcioosobowe profesjonalne jury, które oceni  

i wyłoni trzech laureatów oraz przyzna pięć wyróżnień. Zwycięzcy zostaną uhonorowani 

nagrodami. 

 Wszystkie przesłane nośniki (CD, DVD, pendrive) będą traktowane z największą 

starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne 

uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym oraz niezachowanie warunków 

regulaminu. Przesłane nośniki nie będą zwracane. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych na swojej 

stronie internetowej w wystawach pokonkursowych, w mediach i portalach 

społecznościowych. 

§ 6 

Terminarz 

1. Termin nadsyłania fotografii: do 5 grudnia 2016 roku na adres Łódzkiego Domu Kultury 

lub w formie elektronicznej.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom nastąpi na uroczystym finale, 

który odbędzie się 16 grudnia 2016 w Łódzkim Domu Kultury. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminów. 

 

§ 7 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury. 
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