JAK PRZYGODA TO TYLKO W WARSZAWIE
Konkurs fotograficzny
REGULAMIN

1. Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ogłasza konkurs fotograficzny dla
uczestników projektu wakacyjnego „Jak przygoda to tylko w Warszawie”.
2. Konkurs odbywał będzie się dwuetapowo. Na pierwszym etapie wyłonione zostaną
najlepsze prace tygodnia, następnie spośród nich wyłoniony zostanie GŁÓWNY
ZWYCIĘZCA KONKURSU.
3. W Konkursie mogą brać udział uczestnicy warsztatów historyczno-fotograficznych
oraz terenowych gier na orientację prowadzonych przez Fundację od 30.06.2019 do
8.09.2019 w ramach projektu „Jak przygoda to tylko w Warszawie”. Nie ma
ograniczeń dotyczących wieku uczestników.
Na konkurs należy nadsyłać prace powstałe podczas projektu w następującym
formacie:
A. fotografia – maksymalnie 1 od jednego autora w każdym tygodniu. Fotografia
powinna być wykonana w dowolnej technice – barwna, czarno-biała, sepia, z
filtrami, może zostać poddana samodzielnie wykonanej przez autora obróbce w
programie graficznym.
Zdjęcia powinny mieć minimalny rozmiar 1024 x 768 px (przy rozdzielczości 100
dpi).
4. Prace należy wysyłać mailem na adres wakacje@duch.edu.pl. Mogą one zostać
wysłane w formie linku do pobrania lub za pomocą serwisów do transmisji danych
np. wetransfer.com. W tytule wiadomości prosimy wpisać „KONKURS
FOTOGRAFICZNY”. Plik powinien mieć nadaną nazwę według wzoru: Tytuł Pracy Imię
Autora. Do każdej pracy musi zostać załączony (podpisany skan) dokument zgody
autora lub rodziców (opiekunów prawnych) autora na udział w konkursie oraz
zgodna na upublicznienie prac oraz ewentualnie wizerunku autora.
5. Fotografie powinny być wysłane do godziny 21.00 w poniedziałek po zajęciach
(1.07.2019 – 9.09.2019).
6. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 5 najlepszych. Spośród nich zdjęcie tygodnia
zostanie wyłonione poprzez głosowanie na Facebooku, na profilu Fundacji
(Facebook.com/FundacjaDUCH). Pięć najlepszych zdjęć umieszczonych zostanie na

Facebooku w każdy wtorek o 12.00, a głosowanie będzie trwać do czwartku do 12.00.
Zdjęcie, które zdobędzie najwięcej polubieni uzyska tytuł „zdjęcia tygodnia”.
7. Wybór zwycięzcy Konkursy Fotograficznego również odbędzie się poprzez głosowanie
na profilu Facebook Fundacji. Wezmą w nim udział wszystkie wyłonione poprzednio
zdjęcia tygodnia.
Głosowanie będzie trwało od 12.09.2019 od godziny 14.00 do 14.09.2019 do godziny
14.00.
8. Wszystkie zdjęcia tygodnia oraz zwycięska praca zaprezentowane zostaną podczas
imprezy finałowej Projektu – Cyrkoteki, która odbędzie się na Terenach
Nadwiślańskich dnia 15.09.2019 roku. Wówczas też wręczone zostaną nagrody oraz
dyplomy.

