
I Wojewódzki Konkurs Fotograficzny 
„Z PAMIĘTNIKA MOJEGO SMARTFONA”  

 

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji konkursu fotograficznego „Z pamiętnika mojego 

smartfona”. Smartfony towarzyszą nam w letnich wędrówkach, zimowych zabawach, odkrywaniu 

uroków miast, miasteczek, wsi, lasów, ogrodów, parków. Robimy zdjęcia przyrodzie, architekturze, 

wodzie, zwierzętom, wschodom i zachodom słońca. Nasze urządzenia przechowują w swojej 

pamięci nasze najpiękniejsze wspomnienia i wiele niesamowitych obrazów. Czy w galeriach zdjęć 

waszych smartfonów też kryją się prawdziwe skarby? Podzielcie się nimi z nami! 
 

Organizator:                             Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto  

                                                     w Lidzbarku Warmińskim ul. Ks. J. Poniatowskiego 3,  
                                                     11-100 Lidzbark  Warmiński 
Cele konkursu: 
1. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, uwrażliwianie na piękno otoczenia. 

2. Promowanie własnego regionu. 

3. Stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnej twórczość fotograficznej. 

3. Zachęcanie do fotografowania w sposób świadomy oraz do wykorzystywania smartfona  

    do celów twórczych. 
 

Uczestnicy: 
1. Konkurs adresowany jest do amatorów. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas od V do VIII, szkół   

    średnich oraz studenci do 25 roku życia z województwa warmińsko-mazurskiego. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 
 

Zasady uczestnictwa: 
1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane dowolnym smartfonem fotografie. 

2. Fotografia powinna posiadać jednego autora. 

3. Fotografie nie mogą zawierać wizerunków żadnych osób. 

4. Zdjęcia powinny być wykonane w maksymalnej jakości, na jaką pozwala urządzenie. Wymiary  

    minimalne krótszego boku zdjęcia: 2000 pikseli. 

5. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 3 zdjęcia. 

6. Pliki należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

     zpamietnikasmartfona@o2.pl 

 

7. W wiadomości z załączonym zdjęciem należy zawrzeć następujące dane: 

    - imię i nazwisko autora; 

    - wiek; 

    - nazwę szkoły/uczelni; 

    - kontaktowy numer telefonu i adres e-mail 

    - skan zgody RODO na przetwarzanie danych osobowych (druk w załączniku). 
      

8. Do wiadomości należy załączyć plik ze zdjęciem. Nie przyjmujemy zgłoszeń z linkami  

    do serwisów zewnętrznych. 

9. Termin nadsyłania prac upływa 23 października 2020 r. 
 

Ocena prac: 
1. Jury konkursowe powołane przez organizatora dokona oceny prac w następujących kategoriach: 

    - szkoła podstawowa, klasy III- VIII 

    - szkoła średnia; 

    - studenci. 

2. Komisja weźmie pod uwagę: oryginalność zdjęcia, estetykę kadru, kreatywne wykorzystanie  

    możliwości smartfona i ogólne walory artystyczne. 

 

UWAGA: Prace nadesłane po terminie i niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 


