
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Miejsca kultu religijnego w powiecie żyrardowskim” 

 
 Krzyże i kapliczki najczęściej są dziełem anonimowych, ludowych twórców. Ustawiane na rozstajach 

dróg, wznoszone często w miejscach dramatycznych wydarzeń,  jako wota dziękczynne, w celach 

obrzędowych - są nieodłącznym, choć często niezauważanym, elementem polskiego krajobrazu. Kościoły 

natomiast swoją bryłą i detalami nie tylko zachwycają pięknem stworzonym przez architektów, ale są też 

miejscem tajemniczym, gdzie można spotkać się ze Stwórcą. Cmentarze jako miejsca pochówku zaskakują nas 

nostalgią i pięknem nagrobków. Pragniemy, abyście w swoich fotografiach ukazali interpretację tematu.  

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie  

Współorganizator: Urząd Miasta Żyrardowa 

 

Cele konkursu. 

Propagowanie wśród dzieci i młodzieży twórczości fotograficznej. Rozwijanie 

indywidualnej aktywności, ich wrażliwości i zdolności twórczej. Wykształcenie pośród 

uczestników konkursu umiejętności tworzenia świadomego, indywidualnego przekazu wizualnego. 

 

Warunki uczestnictwa 

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych. 

I kategoria: klasy I-III uczniowie szkół podstawowych 

II kategoria: klasy IV-VII uczniowie szkół podstawowych 

III kategoria: gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 

Każdy autor może nadesłać do 10 prac. Format prac nie mniejszy niż 20x30 cm.  

Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać. Na odwrocie każdej pracy należy 

czytelnie podać imię i nazwisko, adres wraz z telefonem, wiek uczestnika, nazwę szkoły, tytuł pracy, oraz 

informację dotyczącą miejsca wykonania fotografii.   

Ocenie nie będą podlegały zdjęcia w formie wydruków komputerowych bądź 

kserokopii.   Zdjęcia poddane obróbce graficznej będą dyskwalifikowane. 

 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych na konkurs prac dowolną ilość 

razy w celach ekspozycyjnych oraz w mediach, bez uiszczenia honorarium autorskiego. 

Należy również na odwrocie każdej pracy umieścić podpisane oświadczenie: 

,,Oświadczam, że niniejszą pracę wykonałem/am samodzielnie.” 

Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów. Werdykt jury jest ostateczny  i niepodważalny. 

 

Zastrzeżenia organizatorów. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace uszkodzone w czasie transportu. 

Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów. Prace nie związane z 

tematem konkursu nie będą oceniane. 

 

Terminarz konkursu. 

Nadsyłanie prac do  1 grudnia 2017 r. 
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

Otwarcie wystawy połączone z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród 

odbędzie się 19 grudnia 2017 r. o godz. 18:00 w Młodzieżowym Domu Kultury. 

Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Moniuszki 15, 96-300 Żyrardów 

 

Sponsorzy nagród: Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Prezydent Miasta Żyrardowa 

i Zakład Fotograficzny: „Fotograf” 


