
 

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne 

oraz 

Gmina Inowłodz 

i Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 

 

zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Noc Świętojańska wInowłodzu” 

W tym roku po raz pierwszy organizujemy konkurs fotograficzny przy okazji dużego wydarzenia 

„Nocy Świetojańskiej – otwarcie lata w Inowłodzu”. Konkurs ma formułę otwartą. 

Celem konkursu jest promowanie fotografii jako jednego z czołowych mediów 

we współczesnym świecie, wspieranie twórczej postawy i kreacji. 

Nasz konkurs jest zaproszeniem do zabawy w fotoreportera, archiwistę i twórcę, który relacjonuje 

wydarzenia jednego dnia, z jednego miejsca. 

Treść i temat zdjęć ma nawiązywać do wydarzeń dziejących się w Inowłodzu 24 czerwca 2017, czyli 

w czasie Nocy Świętojańskiej. 

Konkursowi towarzyszyć będzie wystawa pokonkursowa 

na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, a na laureatów czekają nagrody pieniężne. 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

Koordynator konkursu – Randia Filutowska 

 

1.Organizator konkursu : 

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne 

Gmina Inowłódz 

Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 

2. Cele konkursu: 

Promocja fotografii jako jednego z czołowych mediów we współczesnym świecie. 

Wspieranie twórczej postawy i kreacji. 

Rozwój świadomej przynależności do regionu i społeczeństwa. 

Promocja Inowłodza, jako miejsca najstarszych zabytków kultury materialnej w Polsce. 

Krzewienie wiedzy historycznej we współczesnym świecie. 

3. Temat zdjęć 

Fotografia reportażowa, fotografia relacjonująca wydarzenie Noc Świętojańską w Inowłodzu  

24 czerwca 2017 r. 

4. Warunki uczestnictwa: 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich. 

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Osoba zgłaszająca się do konkursu powinna przesłać formularz zgłoszeniowy dołączony do 

regulaminu (wraz z podpisem opiekuna prawnego wyrażającym zgodę na uczestnictwo- w 

przypadku osób niepełnoletnich) 

Uczestnicy konkursu przesyłając swoje zdjęcia wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez 

organizatorów swoich danych na potrzeby promocji konkursu oraz wydarzenia Nocy Świętojańskiej 

i na prezentację zdjęć na wystawie pokonkursowej oraz nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć w 

dowolnym czasie w celu promocji konkursu oraz wydarzenia Nocy Świetojańskiej w Inowłodzu 

Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatora. 

Nadesłanie zdjęć do organizatora jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

5. Parametry zdjęć: 

Zdjęcia w formacie JPG, w rozdzielczości 300 DPI, dłuższy bok nie może być mniejszy niż 3000 

pikseli. Nie ma górnych ograniczeń wielkości zdjęć. Każdy plik zdjęciowy musi być oznaczony 

imieniem i nazwiskiem autora oraz numeracją 1, 2, 3 (przykład: jan_kowalski_1, jan_kowalski_2, 



jan_kowalski_3). 

 

Pliki w formacie JPG należy przesyłać w pełnym rozmiarze na adres mailowy :fotoino@onet.pl, 

a w przypadku załącznika pow. 10 Mb przy pomocy serwisów sieciowych typu:  

https://wetransfer.com/ 

Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy zdjęcia. 

Do plików należy dołączyć kartę uczestnictwa. 

6. Terminy konkursu. 

Zdjęcia wykonywane są 24 czerwca 2017r. Miejsce- Inowłódz, Zamek Kazimierza Wielkiego. 

Termin wysyłania plików zdjęciowych do organizatora upływa dnia 01 lipca 2017 r. 

Obrady Jury: lipiec 2017 r. 

Wystawa pokonkursowa oraz rozdanie nagród na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu w 

czasie Dni Inowłodza 27 sierpnia 2017   

7. Miejsce składania prac i informacje organizacyjne: 

Zdjęcia wraz z formularzem powinny być przesłane mailowo do 1 lipca 2017 na adres mailowy:  

fotoino@onet.pl 

8. Jury konkursu, kryteria oceny : 

Przy ocenie prac jury będzie brać pod uwagę: walory artystyczne, pomysłowość, estetykę 

wykonania oraz jakość. 

W skład Jury wchodzą: Przewodniczący-Sławomir Grzanek Prezes Łódzkiego Towarzystwa 

Fotograficznego oraz członkowie Jury: Teresa Barbara Maciejczyk Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Inowłodzu, Joanna Hrk członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Piotr A Pastusiak 

Kasztelan Zamku w Inowłodzu, Krzysztof Jarczewski fotograf współpracujący z PAF, FORUM, 

Forbes, Angora, członek Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. 

9. Nagrody i wyróżnienia. 
W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia: 

I miejsce - 600 zł 

II miejsce – 400 zł 

III miejsce – 200 zł 

oraz 3 wyróżnienia po 50 zł. 

Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie. 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.ltf.com.pl, www.inowlodz.pl, 

www.gckinowlodz.naszgok.pl, 

10. Postanowienia końcowe : 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich, związane z organizacją 

konkursu oraz szkody związane z podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez 

uczestników konkursu. 

 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
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