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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„NEKROPOLIE POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA” 

 
 I ORGANIZATOR 

1) Organizatorem konkursu fotograficznego „Nekropolie polsko-czeskiego pogranicza” jest Miejski Dom 
Kultury „Muflon”, mający swoją siedzibę przy ul. Cieplickiej 172 w Jeleniej Górze – Sobieszowie.  

2) Konkurs odbywa się w ramach „VIII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru – tradycja inspiruje. Ceremonie 
pożegnań”. 

 
 II CEL I TEMATYKA KONKURSU 

3) Intencją konkursu fotograficznego „Nekropolie polsko-czeskiego pogranicza”, jest ukazanie piękna oraz 
kunsztu zabytkowych, zapomnianych i opuszczonych nekropolii, znajdujących się na terenie powiatu 
jeleniogórskiego i Kraju libereckiego. Zamierzeniem konkursu jest również zachęta do odkrywania i 
poznawania niezwykłej historii polsko-czeskiego pogranicza, a poprzez zamknięcie jej w fotograficzny kadr - 
ocalenie pamięci o przodkach.  

 
 III CZAS TRWANIA KONKURSU 

4) Konkurs trwa od 8 maja do 31 sierpnia 2017.  
 
 IV UCZESTNICY 

5) Konkurs fotograficzny skierowany jest do dzieci i młodzieży od 13 roku życia oraz do osób dorosłych. 
6) Udział w konkursie mogą wziąć zarówno amatorzy, jak i osoby zajmujące się fotografią zawodowo. 

 
 V ZGŁASZANIE PRAC 

7) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze. Format pracy: minimum 
A5, maximum A4, dopuszcza się prace czarno-białe oraz kolorowe.  

8) Data zrobienia fotografii zgłoszonej do konkursu nie może być starsza niż dwa lata. 
9) Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 31 sierpnia 2017. 
10) Na odwrocie każdej pracy należy nakleić czytelną informację z tytułem pracy, datą powstania oraz danymi 

o autorze: imię i nazwisko, wiek (w przypadku uczestników niepełnoletnich), adres e-mail, numer telefonu, 
adres zamieszkania / do korespondencji.  

11) Prace należy nadsyłać na adres: Miejski Dom Kultury ,,Muflon” ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra 
z dopiskiem: „Nekropolie polsko-czeskiego pogranicza” lub złożyć osobiście w sekretariacie MDK „Muflon”. 

 
 VI OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

12) Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu oceni Jury powołane przez Organizatora. 
13) Jury dokona oceny po zakończeniu konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność 

nadesłanych fotografii. 
14) W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz 6 wyróżnień. 
15) Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 
16) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu uroczystego otwarcia wystawy 

pokonkursowej tj. 18 października 2017. 
17) Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

 
 VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

18) Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury „Muflon” 
muflon.sobieszow.pl/ oraz w sekretariacie MDK „Muflon”. 

19) Po rozstrzygnięciu konkursu prace nie będą odsyłane, przechodzą one na własność MDK „Muflon”. 
 


