
KONFRONTACJE
GMINNE:

FOTOGRAFIA
„To mnie kręci”

Zaproś nas do swojego świata. Uchwyć na zdjęciu to, co
jest dla Ciebie źródłem inspiracji i daje chęć do działania.

Każda dziedzina życia, która Cię napędza może być
tematem zdjęcia.

6.04.2022 r. CKiR Santok

ORGANIZATOR Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku

UCZESTNICY
KONKURSU :

• Uczniowie i przedszkolaki mieszkający na terenie gminy Santok

Placówki edukacyjne mające siedzibę na terenie gminy Santok do 

konkursów mogą wytypować po 3 uczestników w każdej kategorii 

wiekowej.

CELE : • Promocja twórczości fotograficznej dzieci i młodzieży.

• Rozwijanie wyobraźni, wyzwalanie ekspresji twórczej.

• Doskonalenie warsztatu twórczego.

KATEGORIE
WIEKOWE/ROCZNIKI:

KAT. I
2010-2012

KAT. II
2007-2009

KAT. III
2006-2001

WYMAGANIA 
TECHNICZNE

• Autor może zgłosić trzy prace do konkursu. 

• Zdjęcia należy wysłać jako wglądówki w wersji elektronicznej  w formie

pliku jpg o szerokości boku 1200 pikseli 72 dpi na adres 

projekty@ckirsantok.pl do dnia 4.04.2022.

• Prace, które zostaną nagrodzone i wyróżnione należy przesłać pod 

adres projekty@ckirsantok.pl w plikach wielkości od 2 do 5 MB i 

rozdzielczości 300 dpi do dnia 11. 04.2022.

• Na fotografiach nie powinny znajdować się żadne dodatkowe znaki, 

cyfry, podpisy lub daty.

• Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa, w szczególności 

dotyczy to treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe.

• Dopuszcza się poddanie zdjęć delikatnej modyfikacji polegającej na 

korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszące 

znamiona wyraźnej ingerencji plastycznej będą zdyskwalifikowane.

• Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora 

konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej 

reprodukcji i publikacji prac konkursowych w internecie lub w druku.
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KRYTERIA
OCENA :

• Oryginalność pomysłu

• ekspresja

• wyraz artystyczny

• jakość techniczna

• zgodność z tematem

NAGRODY : • Wybrane prace zostaną nagrodzone i wyróżnione

• Prace nagrodzone zostaną zgłoszone do kolejnego etapu LKA

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE :

• Regulamin konkursu i karta zgłoszenia - dostępne są na stronie 

internetowej: www.ckirsantok.pl w zakładce: wydarzenia nadchodzące

• Zapytania dotyczące konfrontacji prosimy kierować na adres: 

projekty@ckirsantok.pl

• Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 887 101 361

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji 

podanych w zgłoszeniach.

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu

• Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

DANE
ADRESOWE :

Centrum Kultury i Rekreacji 

ul. Gorzowska 37, 66-431 Santok

kom. 887 101 361

www.ckirsantok.pl

ZAŁĄCZNIKI : • Formularz zgłoszeniowy  - 1

• Zgody rodziców/opiekunów prawnych - 2


