Zakochani w Aleksandrowie Kujawskim – walentynkowy konkurs
fotograficzny

1.

Konkurs fotograficzny przeznaczony jest dla mieszkańców Aleksandrowa

Kujawskiego, amatorów sztuki fotograficznej, nie zajmujących się profesjonalnie
fotografią artystyczną.
2. Organizatorami konkursu są: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego, Miejskie
Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego, Punkt Promocji i Informacji
Turystycznej „Stacja Aleksandrów”.
3. W ramach konkursu wystarczy zrobić zdjęcie z walentynkowym akcentem
(czerwony element, symbol serca, róża, maskotka itp.). Ważne, aby na zdjęciu
zostały uwiecznione miejsca charakterystyczne dla naszego miasta.
4. Uczestnikami konkursu mogą być miłośnicy sztuki fotograficznej bez ograniczeń
wiekowych. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria:
dzieci i młodzież do 18 roku życia, II kategoria: dorośli
5. Autor zobowiązuje się dostarczyć organizatorom tematyczne prace w formie
elektronicznej (jpg).
6. Prace należy

nadsyłać w terminie do

9 lutego

2022 r. na adres:

stacjaaleksandrow@mckaleksandrowkujawski.pl lub dostarczyć na płycie do
Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 – 15:00.
7. Do prac należy dołączyć
stronach

wypełniony

internetowych

www.aleksandrowkujawski.pl,

Urzędu

formularz

zgłoszeniowy, dostępny na

Miejskiego

Miejskiego

Centrum

w

Aleksandrowie

Kultury

im.

Kuj:

Mariana

Szafrańskiego: www.mckaleksandrowkujawski.pl
Uwaga!!! Zdjęcia bez wypełnionej karty zgłoszeniowej nie będą brały udziału w
konkursie.
8. Maksymalna ilość prac konkursowych wynosi: 1 zdjęcie.
9. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.
10. Nagrody: laureaci I miejsca w obu kategoriach wiekowych otrzymają voucher dla
dwóch osób na romantyczną kolację w jednej z aleksandrowskich restauracji.
Organizatorzy mogą przyznać nagrody za II i III miejsce oraz wyróżnienia.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursowego należy do organizatorów.

12. Przekazanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym oznacza akceptację
regulaminu konkursowego.
13. Przesłanie pracy w ramach konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej
publikację

na

stronie

internetowej

www.aleksandrowkujawski.pl,

www.mckaleksandrowkujawski.pl, profilach organizatorów na Facebooku oraz
Instagramie.
14. Autorzy nagrodzonych zdjęć zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie 11
lutego br.
15. Najlepsze zdjęcia zamieszczone będą 14 lutego br. na stronach internetowych
organizatorów oraz na profilach na portalu społecznościowym Facebook i
Instagram.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego spożytkowania prac w
działalności informacyjnej, promocyjnej i statutowej organizatorów.
17. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Punktem
Promocji i Informacji Turystycznej „Stacja Aleksandrów”, tel: 531-637-473, 531849-094, e-mail: stacjaaleksandrow@mckaleksandrowkujawski.pl

