Miejski Dom Kultury w Wągrowcu zaprasza do udziału w

Konkursie Fotografii Artystycznej
„ŹRÓDŁA”
Wągrowiec 2021
Impreza pod patronatem Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
Celem konkursu jest popularyzacja fotograficznych technik historycznych, prezentacja i
konfrontacja osiągnięć twórców uprawiających stare techniki fotograficzne z
uwzględnieniem nowatorskiego podejścia.
1. Warunki udziału:
Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących wykorzystujących w
swej pracy historyczne, tradycyjne i szlachetne (swobodne) techniki fotograficzne jak
ambrotypia, cyjanotypia, vandyke brown, albumina, kallitypia, kolodion, kalotypia,
techniki chromianowe np. guma, pigment, polaroid transfer i inne.
Uwaga! Dopuszczalne są odbitki w technologii żelatynowo-srebrowej jedynie wywołane
w procesie lith print (tzw. odbitki litowe).
Tematyka, ilość i format prac są dowolne. Organizator nie wymaga oprawy ale prace
oprawione w passe-partout i ramy będą mile widziane. Prace większe niż 50x50 cm
muszą być oprawione w ramy.
W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niewystawiane i
nienagradzane.
Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:
- imię i nazwisko
- tytuł pracy
- technika
- numer zgodny z kartą zgłoszenia
Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
Prace nieopisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.
Zwycięska praca lub zestaw prac przechodzą na własność organizatora pozostałe prace
będą zwrócone autorom na ich koszt.
Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: Miejski Dom Kultury, ul.
Kościuszki 55, 62-100 Wągrowiec z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY ŻRÓDŁA”

2. Nagrody
Grand Prix – 1800 zł i pamiątkowa statuetka
I nagroda – 900 zł
II nagroda – 750 zł
III nagroda – 500 zł
trzy wyróżnienia po – 250 zł
3. Ocena prac:
Oceny i kwalifikacji prac do wystawy dokona jury powołane przez organizatora.
Jury ma prawo do innego podziału nagród.
Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.
5. Terminarz:
Ostateczny termin nadsyłania prac mija 30 września 2021 r. (decyduje data stempla
pocztowego)
Obrady jury odbędą się do 15 października 2021 r.
Zawiadomienie autorów o werdykcie do – 20 października 2021 r.
Otwarcie wystawy - w listopadzie 2021 r. w Galerii Miejskiego Domu Kultury w
Wągrowcu
Wystawa: listopad 2021 - styczeń 2022 w Galerii Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu
Termin zwrotu prac - do 30 września 2022 r.
6. Uwagi końcowe
Organizator zastrzega sobie – z względu na nieprzewidywalny w momencie ogłoszenia
konkursu, stan pandemii jesienią 2021 - możliwość zmiany terminu otwarcia i
prezentacji wystawy pokonkursowej.
Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli, organizatorzy zamierzają
zorganizować seminarium nt. wybranych fotograficznych technik historycznych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz
środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej.
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
Biuro organizacyjne/sekretariat MDK:
Miejski Dom Kultury w Wągrowcu
ul. Kościuszki 55
62-100 Wągrowiec
tel. 672 620 545, wew. 23
tel. kom. 661 154 516
Biuro MDK czynne: pn-pt 08:00-16:00

www.mdkwagrowiec.pl
Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz wystawy:
instruktor fotografii, fotograf Lech Szymanowski
Miejski Dom Kultury w Wągrowcu
e-mail: l.szymanowski@mdkwagrowiec.pl
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Oświadczam, że jestem autorem\autorką wymienionych prac.
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…………………………………………………………………………………………………………….
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