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R   E  G  U  L  A  M  I  N      K  O  N  K  U  R  S  U      F  O  T  O  G  R  A  F  I  C  Z  N  E  G  O      „J A K    Ż Y J E M Y” 

Konkurs fotograficzny „JAK ŻYJEMY” jest częścią projektu SPOTKANIA – tradycja, kultura                                                 

i codziennośd na czesko – polskim pograniczu, który organizują wspólnie: Eurocentrum Jablonec nad Nysą 

oraz Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze. Ma on na celu prezentację życia ludzi na przestrzeni 

jednego roku w czeskiej i polskiej części Euroregionu Nysa. Temat konkursu to: 

Jeden rok życia mieszkaoca Euroregionu Nysa po czeskiej i polskiej stronie granicy (człowiek i jego 

otoczenie, ważne momenty w życiu, praca, czas wolny itp.) 

Efektem konkursu oprócz nagród rzeczowych jest wystawa pn. JAK ŻYJEMY, która odbędzie się w MDK 

„Muflon” w Jeleniej Górze w Galerii MUFLON oraz w Eurocentrum w Jabloncu nad Nysą w 2012 roku. 

 

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brad udział wszyscy chętni, którzy spełnią warunki 

regulaminu bez względu na wiek. Fotografie konkursowe oceniane będą dwuetapowo. Wstępnego 

wyboru zdjęd dokona bowiem jury na szczeblu narodowym oraz wybierze odpowiednią liczbę zdjęd, 

spośród których międzynarodowe czesko – polskie jury w drugim etapie oceny, wybierze prace na 

wystawę. 

 czas trwania konkursu: od  maja 2011 do maja 2012 roku (realizacja i przygotowanie fotografii) 

 termin składania fotografii oraz karty zgłoszenia: 01.04.2012 – 31.05.2012  

 fotografie może byd kolorowa i czarno-biała 

 fotografie należy oddad w formie wydrukowanego zdjęcia w formacie 10x15 cm oraz w postaci pliku 

cyfrowego o wielkości min. 2000x3000 pikseli na płycie CD. Pliki te powinny byd zapisane w formacie JPG 

lub tiff. 

 każdy uczestnik może nadesład do 3 pojedynczych  zdjęd oraz/lub do 2 zestawów fotograficznych. 

Jeden zestaw może zawierad od 2 do 10 fotografii. Zdjęcia powinny byd oddane w zamkniętej i opisanej 

kopercie 

 zdjęcia nadesłane na konkurs nie będą zwracane 

 do zdjęd należy dołączyd kartę zgłoszenia a każde zdjęcie należy czytelnie opisad na odwrocie, podając 

numer kolejny zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł pracy, krótki opis sytuacji znajdującej się na fotografii, imię  

i nazwisko autora prac. Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie www.muflon.sobieszow.pl oraz                     

w sekretariacie MDK „Muflon” w Jeleniej Górze, przy ul. Cieplickiej 172. 

 autorzy prac podpisując kartę zgłoszenia oświadczają, ze mają pełnię praw autorskich do przesłanych 

na konkurs „Jak żyjemy” zdjęd oraz posiadają zgodę osób trzecich do wykorzystania ich wizerunku. 

 uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, wyłącznie do celów 

związanych z konkursem oraz wystawą. 

 zdobywcy trzech głównych nagród oprócz nagród rzeczowych otrzymają powiększenie wystawowe 

jednej z wybranych fotografii. Lista osób nagrodzonych ogłoszona zostanie na stronie internetowej 

organizatora: www.muflon.sobieszow.pl 

http://www.muflon.sobieszow.pl/

