
Konkurs Twórczości Fotograficznej  

z cyklu TWORZĘ WIĘC JESTEM.  

          Wspomnienie wakacji 

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Raciborza 
 

Cele konkursu: 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

- wzbudzanie zainteresowania kulturą i sztuką, 

- uwrażliwienie na piękno zabytków i krajobrazu z całego świata. 

 

Regulamin 

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Województwa Śląskiego w wieku 18 – 80 

lat. 

2. Prace zostaną ocenione w 4 kategoriach wiekowych: 

  I  18-25 lat 

  II  26-45 lat 

  III  46-60 lat 

  IV  61–80 lat 

3. Technika i forma prac:  
 

 Technika dowolna: czarno – białe, sepia, kolor, analogowe  i cyfrowe w formacie A-4.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2-4 prace. 

5. Na odwrocie pracy należy czytelnie nakleić kartę informacyjną z następującymi danymi 

autora: imię, nazwisko, wiek, adres, telefon (ewentualnie nazwę i adres placówki, którą 

reprezentuje autor, nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem 

praca została zrealizowana). 
 

6. Terminarz konkursu: 
 

  I.  Nadesłanie prac lub osobiste ich dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie 

do 22 stycznia 2010 r. na adres Raciborskiego Centrum Kultury D.K. „Strzecha” przy  

ul. Londzina 38 w Raciborzu z dopiskiem: konkurs „ Wspomnienie wakacji” 

w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za 

uszkodzenia powstałe w czasie transportu. 



 

  II  Wernisaż prac, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  

18 lutego 2010 roku o godz. 1700 w Raciborskim Centrum Kultury D.K. „Strzecha” przy ul. 

Londzina 38.  

7. Prace bez opisu nie będą brały udziału w konkursie. 

8. Prace przesłane w rulonach nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

9. Organizator powoła jury, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do wystawy 

pokonkursowej. 

10. Kryteria oceny prac: twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia 

tematu, ogólna estetyka wykonania prac, stopień opanowania technik  fotograficznych. 
  

11. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród pieniężnych. 

12. Uwagi końcowe: 
 

I  Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność   

              organizatora. 
  

II  Przewiduje się przyznanie wyróżnień i dyplomów. 

III Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 
 

IV Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac                     

              w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji                    

              o laureatach konkursu. 
 

  V Koszty przesłania i doręczenia pokrywa nadawca. 

13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków 

niniejszego regulaminu. 
 

Organizator: 

Raciborskie Centrum Kultury 

ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz 

tel/fax 032 415 25 4, 032 415 32 14 

email:imprezy@rck.com.pl ,  

www.rck.com.pl 

 

 

 


