
Regulamin konkursu fotograficznego
„Wczoraj i dziś”

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Wczoraj i dziś” jest Miejsko-Gminny Ośrodek 

Promocji Kultury w Koziegłowach.

2. CEL KONKURSU:

– rozwijanie pasji i zainteresowań,

– propagowanie i rozwój sztuki fotografowania oraz jej odbioru, 

– odkrycie talentów fotograficznych, 

–  rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania, 

–  integracja kilku pokoleń mieszkańców Gminy Koziegłowy, 

–  zachęcenie do wspólnego działania członków rodziny;

3. PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem konkursu jest odtworzenie kadru sprzed lat, czyli wykonanie fotografii jak najbardziej 

podobnej do zdjęcia z naszej przeszłości. Zadaniem uczestników jest wybranie z archiwum 

rodzinnego fotografii swojej lub członków rodziny i odtworzenie w postaci nowego zdjęcia, 

przedstawionej na niej sceny sprzed lat z wykorzystaniem podobnych rekwizytów i w podobnej 

scenerii. 

4. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy, niezależnie od 

wieku.

5. TERMIN KONKURSU:

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie kompletu zdjęć, czyli starej i nowej 

odtworzonej fotografii na adres e-mail dkkozieglowy@wp.pl. Wraz z wypełnioną kartą 

zgłoszeniową i podpisanymi oświadczeniami.

W tytule prosimy wpisać Konkurs fotograficzny „Wczoraj i dziś”

Konkurs trwa od 10.05  do 20.05.2021r. i odbywa się on-line.

6. ZASADY  UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

mailto:dkkozieglowy@wp.pl


a) każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jeden komplet zdjęć,

 b) fotografie powinny być wykonane samodzielnie,

c)  przedmiotem konkursu jest jak najbardziej wiarygodne odtworzenie sceny sprzed lat na nowej 

fotografii bez fotomontażu,  

7. KRYTERIA OCENY:

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. W konkursie 

będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– pomysł i inwencja twórcza,

– widoczne podobieństwo obu fotografii,

– obecność tych samych lub podobnych rekwizytów,

– ta sama lub podobna sceneria.

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

Zwycięzcy  Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie www.dkkozieglowy.pl, w dniu 

01.06.2021r.

O terminie odbioru nagród poinformujemy telefonicznie.


