
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Konkurs fotograficzny

„Fotografie inspirowane wizerunkiem Poli Negri 2022r.”

21 lutego – 28 lutego 2022r.

ORGANIZATOR 

 Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

NAGRODY 

 Fundatorem nagród jest Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. 
 Nagrody zostaną przyznane w następujących wariantach:

Bilety na Seans Filmowy z muzyką na żywo Pola Negri + Czerwie– dla pięciu wyróżnionych prac. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnej fotografii osoby przedstawiającej postać 
Poli Negri. 

 Uczestnicy, inspirując się wybranym wizerunkiem aktorki, będą mieli za zadanie przygotować 
nawiązującą do niego charakteryzację (fryzura, strój) związanej z epoką

 Oceniane będą zdjęcia portretowe inspirowane wizerunkiem Poli Negri
 Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie 

www.ckissepolno.com.pl

UCZESTNICY KONKURSU

 Konkurs zorganizowany jest dla młodzieży (od 12 roku życia) i dorosłych mieszkańców 
Powiatu Sępoleńskiego.

 Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.
 Autor zdjęcia może, ale nie musi pojawić się na fotografii. 
 Warunkiem udziału w konkursie jest podanie danych osobowych autora, tj.: imienia, 

nazwiska, adresu poczty elektronicznej, nr tel. Kontaktowego. Dane te są niezbędne do 
nawiązania kontaktu w celu przekazania nagrody. 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

 Prace konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
patrycja@ckissepolno.com.pl w formacie jpg wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia

 Prace należy przesłać w terminie: od 21 lutego do 28 lutego 2022 r. 

FORMA ZDJĘĆ I KRYTERIA OCENY PRAC

Informacje na temat formy prac: 

− fotografia może być czarno-biała lub barwna, 

− technika wykonania zdjęć jest dowolna, 

− dopuszczalne jest kadrowanie, korekcja jasności, koloru i korekcja jasności, koloru i kontrastu, 
konwersja zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii. 

Kryteria oceny: 

mailto:patrycja@ckissepolno.com.pl


− wierne odtworzenie wizerunku Poli Negri, 

− wierne odtworzenie klimatu epoki,

− pomysłowość i kreatywność, 

− walory estetyczne (troska o detale)

− staranna technika wykonania, 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody, a ich prace zostaną opublikowane na 

stronie internetowej oraz profilu społecznościowym Organizatora. 

UWAGI DODATKOWE:

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania zdjęć prac konkursowych oraz danych i 

wizerunku autora w materiałach promocyjnych.
 Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a odmowa jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w 

konkursie. 


