
FOTOGRAFIA
PRZEGLĄD GMINA BABIMOST

        05 . 04 . 2022 r

ORGANIZATOR 

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 



Cele konkursu: 

- promocja twórczości fotograficznej dzieci i młodzieży,

- rozwijanie wyobraźni, wyzwalanie ekspresji twórczej,

- doskonalenie warsztatu fotograficznego.

Konkurs przebiega w trzech etapach: 

  0  etap                 I etap  II   etap 

konkursy powiatowe 

organizator: instytucje z 

województwa lubuskiego, które 

zgłoszą swój akces do LKA - 

Fotografia 2022 do 

Zielonogórskiego Ośrodka 

Kultury 

do 23 grudnia 2021 

na adres dominika@zok.com.pl 

finał wojewódzki 

organizator: Zielonogórski Ośrodek  Kultury 

Rada Artystyczna I etapu nominuje do 

udziału 

w finale LKA - Fotografia 2022 po trzech 

uczestników z każdej z kategorii wiekowej. 

Zgłoszenia laureatów konkursów I etapu 

należy dokonać poprzez formularz dostępny 

na 

zapisy.zok.com.pl do 14 maja 2022 

Uczestnicy/ grupy wiekowe 

Wymagania tychniczne 

1. Zgłoszenia: autor może zgłosić do konkursu jedną pracę.

Fotografie zgłaszane do Konkursu przyjmowane będą w wersji cyfrowej ( jako wglądówki)

w formie plików jpg o szerokości boku 1200 pikseli 72dpi.

2. Prace zakwalifikowane w I etapie należy przesłać d o

Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w pliku o wielości od 2 do 5 MB i minimum 3 00 dpi.

wraz z formularzem dostępnym na: zapisy.com.pl do 14 maja 2022.

3. Na fotografiach nie powinny znajdować się żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementem  
przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis itp.).

4. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa - w szczególności dotyczy to treści powszechnie 
uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

5. Dopuszcza się fotografie poddane delikatnej modyfikacji polegającej n a korekcie kontrastu, 

nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej 

bądź elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.

6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora finału.

Organizator finału zastrzega sobie prawo d o bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych

w katalogu, intrenecie oraz środkach masowego przekazu w celu informacji reklamy wystawy

bez wypłacania honorariów autorskich z tytułu autorskich praw majątkowych.

R E G U L A M I N
FOTOGRAFIA

I. roczniki 2010 - 2012 lI. roczniki 2007 - 2009 IlI. roczniki 2006 - 2001
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zok.com.pl 

Kryteria oceny prac: 
Oryginalność pomysłu, ekspresja, wyraz artystyczny, jakość techniczna, zgodność z tematem. 

Prace ocenia Rada Artystyczna gminy, powołana przez organizatora Przeglądu Gminnego, do której

zostaną zaproszeni artyści fotograficy i plastycy. Decyzja Rady Artystycznej Przeglądu Gminnego jest

ostateczna. 

Nagrody: 

• Wystawa pokonkursowa zostanie otwarta 12 czerwca na zielonogórskim deptaku.

• Zdjęcia zostaną zaprezentowane jako wydruki wielkoformatowe.

• Podczas wernisażu zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz przyznane nagrody i wyróżnienia.

• Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach fotograficznych.

Zasady organizacyjne: 

1. Uczestnicy finału wojewódzkiego oraz ich opiekunowie i instruktorzy przyjeżdżają na własny koszt lub na

koszt organizatora I etapu LKA - Fotografia 2022.

2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się

z Regulaminem.

3. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs.

4. Wszelkie sprawy, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie finałów rozstrzyga organizator finałów.

Opłata akredytacyjna za udział w finale LKA - Fotografia wynosi 20 zł od osoby (dotyczy tylko uczestników). 

Opłatę należy uiścić na konto ZOK do 14 maja, numer konta 

57 1090 1636 0000 0000 62015802, Zielonogórski Ośrodek Kultury, ul Festiwalowa 3, 

65-520 Zielona Góra.

W tytule należy podać - imię i nazwisko uczestnika, grupa wiekowa, LKA- Fotografia 2022.

KONTAKT Dominika Krupa Q} (68)4511000 (@) dominika@zok.com.pl
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