
Postanowienia ogólne  

Konkurs ma charakter otwarty. Fotografie mogą nadsyłać autorzy lub instytucje występujące w ich imieniu. Do 
konkursu zapraszamy twórców powyżej 12 roku życia. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

Termin nadesłania prac - 10 luty 2023 roku 

Finał konkursu - 21 kwietnia 2023 roku 

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Pleszewie. 

Patronat obejmuje Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie (Kompaktowy Pleszew) 

Nagrody : 

Organizator przewidział następujące nagrody:  

I miejsce – 1500 złotych 

II miejsce – 1200 złotych 

III miejsce - 1000 złotych 

Nagrody dodatkowe : 

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za kompaktowe zdjęcie - 500 złotych 

Pleszew to pierwsze polskie kompaktowe miasto15 - zorganizowane zgodnie z ideą, że wszystko, co 
mieszkańcom potrzebne na co dzień oddalone jest nie dalej niż kwadrans od miejsca zamieszkania. Zdjęcie musi 
być wykonane na terenie Pleszewa.  

Nagroda Dyrektora Zajezdni Kultury za zdjęcie kolejnictwa - 500 zł  

Zdjęcie ma przedstawiać tereny kolejowe, elementy związane z transportem kolejowym, oraz   
rzeczy związane z dziedzictwem kolejowym 

5 wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych o łącznej wartości 350 zł 

Zasady uczestnictwa  

Do konkursu można zgłosić max. 5 fotografii w formie elektronicznej. Fotografie mogą tworzyć cykl lub być 
osobnymi dziełami. Jednym z warunków zakwalifikowania prac do konkursu jest dobra jakość wydruku. Minimalny 
format wydruku 20x30 cm, maksymalny 100x70 cm. Do konkursu mogą być zgłoszone prace wykonane jedynie w 
roku 2020 - 2023. Nadesłane prace mogą być kreacją artystyczną lub mogą dokumentować wydarzenia 
kulturalne, polityczne, sportowe, życie codzienne, mogą przestawiać portrety ludzi, utrwalać przyrodę i 
architekturę. Obróbka fotografii przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach rozjaśnianie, 
kontrast, redukcja koloru itp. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. 
Fotografia, która nie będzie spełniać powyższych wymagań konkursowych, zostanie zdyskwalifikowana. Do prac 
należy dołączyć zaklejoną kopertę z godłem zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia. (Prosimy o podanie 
aktualnego adresu e-mail na karcie zgłoszeniowej) Dodatkowo należy podpisać każde zdjęcie na odwrocie 
imieniem i nazwiskiem lub godłem w taki sposób aby nie uszkodzić zdjęcia. 



Wydrukowane prace prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:  

Dom Kultury w Pleszewie   |   ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew  
Z dopiskiem SZTOS KONKURS FOTOGRAFICZNY 
Nr. tel. 62 720 67 57  

Prosimy także o przesłanie zdjęć wiernych oryginałom zapisanych cyfrowo w formie plików JPG, TIF, PNG, 
zawierających metadane EXIF, o parametrach: szer. minimalna 2000 pikseli, przestrzeń barw RGB, wielkość pliku 
do 6 MB, rozdzielczość 300 px. Pliki mają być podpisane zgodnie z podanym wzorem (godło_tytuł lub numer 
fotografii na karcie zgłoszenia, jeżeli prace są bez tytułu_format wydruku). Pliki prosimy wysyłać na adres 
mailowy : sztos@zajezdniakultury.pl 

W razie zgłoszenia przez uczestnika zdjęć w ilości większej niż 5, o przyjęciu prac do konkursu decyduje 
kolejność zgłoszonych zdjęć na karcie zgłoszeniowej. Decyzja w tej sprawie należy do organizatora. Prace 
niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.  

Prace można nadsyłać do 10 lutego 2023 roku. Odczytanie werdyktu i rozdanie nagród odbędą się na wernisażu 
wystawy pokonkursowej 21 kwietnia 2023 roku w Galerii Zajezdnia w Pleszewie, o czym zawiadomimy 
wszystkich uczestników konkursu drogą e-mailową. Data wernisażu może ulec zmianie o czym poinformujemy 
uczestników. Prace zakwalifikowane na wystawę będą prezentowane na terenie Miasta i Gminy w Pleszewie po 
zakończeniu oficjalnej wystawy pokonkursowej w Galerii Zajezdni.  

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie prac przesłanych drogą pocztową. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego 
przekazu w celach popularyzacji konkursu i wystawy w mediach. Powołane przez Zajezdnie Kultury jury dokonuje 
oceny prac, przyznając nagrody i wyróżnienia, oraz wyboru fotografii na wystawę pokonkursową. Prace 
nadesłane w konkursie przechodzą na własność Organizatora - Dom Kultury w Pleszewie.W sytuacji 
uzasadnionej przez uczestnika zdjęcia zgłoszone do konkursu zostaną odesłane na koszt uczestnika. 
Organizator i jury mają prawo do zmian i podziału wysokości nagród określonych w regulaminie. Organizator ma 
prawo do zmiany terminu a nawet odwołania konkursu z przyczyn niezależnych. Nadesłanie prac do konkursu 
jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Kontakt : 

tel. 62 720 67 57   

sekretariat@dkpleszew.pl 

E-mail do koordynatorów konkursu :  

matloka@dkpleszew.pl  

wieruszewska@dkpleszew.pl 

mailto:kaluzna@dkpleszew.pl

