
 

 

                                    
 
 

 
 

V WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DOJRZAŁEJ 
„PRZYSTANEK 60+” – FOTOGRAFIA 

 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 
Przegląd jest wydarzeniem o charakterze konkursu adresowanym do osób zajmujących się 
fotografią. W przeglądzie mogą wziąć udział twórcy-amatorzy reprezentujący instytucje, 
kluby seniora, uniwersytety III wieku, koła gospodyń wiejskich, związki emerytów i rencistów 
oraz wszystkie osoby w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego. 
 
Organizator: Łódzki Dom Kultury 

Patronat: Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego 

Termin finału: 7 listopada 2017, godz. 13.00 

Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala kolumnowa 

 
CELE PRZEGLĄDU: 
- prezentacja i promocja dorobku twórczości fotograficznej mieszkańców województwa 
łódzkiego w wieku 60+; 
- konfrontacja i wymiana doświadczeń seniorów; 
- inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej; 
- integracja środowisk seniorskich; 
- zapoznanie uczestników przeglądu z województwa łódzkiego z działalnością Łódzkiego 
Domu Kultury; 
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 60+. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. W konkursie mogą uczestniczyć artyści-amatorzy z: instytucji kultury, klubów seniora, 
uniwersytetów III wieku, kół gospodyń wiejskich, związków emerytów i rencistów 
oraz wszystkie osoby w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego. 

2. Tematyka prac jest dowolna. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu pracę pojedynczą i/lub cykl w dwóch 

kategoriach wymienionych w pkt. 5 w formie pliku jpg. 
4. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace wykonane samodzielnie, wyklucza się 

prace zbiorowe.  
5. Do konkursu dopuszczone będą prace fotograficzne w dwóch kategoriach: 

 Kategoria 1: cykl fotografii, do 5 prac, w formacie jpg, 300 dpi, 30 cm dłuższy bok 
 Kategoria 2 : zdjęcie pojedyncze, w formacie jpg, 300 dpi, 30 cm dłuższy bok 

6. Zdjęcia wykonane przez potencjalnego uczestnika w rażąco złej jakości nie weźmie 

udziału w konkursie (komisja techniczna powołana przez organizatorów przeprowadzi  

 



 

 

 

 

 

 

7. ocenę wstępną zdjęć i odrzuci prace niespełniające warunków).  

8. Plik należy opisać wg wzoru zamieszczonego poniżej (bez polskich znaków): 
imię_nazwisko_tytuł, przykład: jan_kowalski_babie lato.jpg 

9. Udział w przeglądzie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu. 
10. Zgłaszane prace fotograficzne muszą być własnością autorów. 
11. Warunkiem przystąpienia do przeglądu jest dostarczenie prac fotograficznych drogą 

mailową (poprzez platformy: wetransfer, dropbox i inne) wraz z wypełnioną i 
własnoręcznie podpisaną Kartą Zgłoszenia (skan) na adres e-mail: 
przystanek60plus@ldk.lodz.pl lub dostarczone na nośniku cyfrowym (płyta CD lub 
DVD, pendrive) do siedziby Łódzkiego Domu Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź. 
Dostarczone nośniki cyfrowe nie będą odsyłane autorom, można je będzie odebrać w 
siedzibie ŁDK do dnia 30 listopada 2017. 

12. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 
13. Organizator nie zapewnia posiłków. 
14. Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wyeksponowane na terenie Łódzkiego 

Domu Kultury. Wystawa odbędzie się w dniach 7-15.11.2017 roku. 
15. Udział w przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby 

uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby 
przeglądu oraz udostępnienie pracy w celu zorganizowania wystawy pokonkursowej.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania finału przeglądu 
oraz zgłoszonych prac. 

17. Karta zgłoszenia i regulamin znajdują się na stronie www.ldk.lodz.pl 
 

KONKURS  
1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury do każdej z kategorii. 
2. Jury dokona oceny złożonych prac. Ocena jury jest ostateczna.  
3. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 
4. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.  
5. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy nadesłać drogą mailową lub pocztową do dnia 

20.10.2017 
Adres e-mail:  przystanek60plus@ldk.lodz.pl, w tytule maila wpisując:  
„V WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DOJRZAŁEJ „PRZYSTANEK 60+”. 

6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników przeglądu nastąpi w dniu 7.11.2017 podczas 
uroczystego finału. 

 
Kontakt: 

Magdalena Świątczak: tel. 797 326 191, e-mail: przystanek60plus@ldk.lodz.pl 
Kamila Turkowska: tel. 797 326 206, e-mail: przystanek60plus@ldk.lodz.pl 

 


