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Regulamin konkursu ZŁOTA ŁÓDKA 2015 - FOTO 

Konkurs ZŁOTA  ŁÓDKA  2015 - FOTO jest zorganizowany w ramach V Międzynarodowego Festiwalu 

Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE, który odbywa się w Łodzi w dniach 21.07. – 26.07.2015 r. 

Adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych pasjonujących się fotografowaniem oraz poszukujących nowych 

źródeł inspiracji. 

1.Organizatorzy konkursu 

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 

Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO 

 

2. Cel konkursu 

Zainspirowanie pasjonatów fotografowania do tworzenia prac w oparciu o tematykę nawiązującą do folkloru, 

kultury ludowej i tradycji różnych narodów oraz grup etnicznych na świecie.  

 

3. Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu są dzieci, młodzież i dorośli z różnych krajów, według określonych kategorii wiekowych. 

 

4. Kategorie wiekowe uczestników konkursu 

Kategoria I: 7–11 lat, kategoria II: 12–16 lat, kategoria III: 17–25 lat, kategoria IV: powyżej 25 lat. 

 

5. Zgłoszenie udziału w konkursie 

1) Uczestnik konkursu ma obowiązek rejestracji na stronie www.folkoweinspiracje.pl poprzez wypełnienie 

elektronicznej KARTY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU. Wysłanie elektronicznej karty 

zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i regulaminu Festiwalu. Aplikacja 

rejestracyjna będzie uruchomiona na stronie festiwalu od dnia 04.05.2015 r. i będzie aktywna do dnia 

30.06.2015 r. włącznie. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia udziału w festiwalu. 

2) Uczestnik konkursu ma obowiązek wniesienia opłaty 10 PLN na konto Fundacji Promocji  

i Wspierania Twórczości CONVIVO, 90-106 Łódź, ul. Traugutta 5/5, BZWBK nr: 79 1090 2705 0000 

0001 1024 6980 . W treści przelewu należy wskazać imię i nazwisko uczestnika. Opłata jest wnoszona 

jednorazowo, niezależnie od ilości zgłoszonych prac. 
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6. Opis prac konkursowych 

1) Prace fotograficzne powinny tematycznie nawiązywać do folkloru, kultury i tradycji regionów, krajów  

i narodów. Inspiracją mogą być ludzie w strojach i ozdobach folklorystycznych lub inspirowanych 

folklorem, architektura ludowa, zwyczaje, tradycje i obrzędy ludowe, krajobrazy oraz inne  elementy 

folklorystyczne i etnograficzne. 

2) Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 prace konkursowe wykonane w dowolnej technice 

fotograficznej (serie zdjęć będą traktowane jak całość). 

3) Prace powinny być wykonane na papierze fotograficznym oraz zapisane na płycie CD w formie 

elektronicznej. Dopuszczalne formaty: 

a. fotografie czarno-białe: od 13 x 18 cm do 30 x 40 cm, 

b. fotografie kolorowe: od 15 x 21 cm do 24 x 30 cm. 

4) Fotografie powinny być na odwrocie opatrzone informacją, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko   

autora, wiek, miejscowość zamieszkania, województwo, kraj, adres mailowy, telefon kontaktowy, tytuł 

pracy. Serie zdjęć należy kolejno ponumerować.  

7. Kryteria oceny prac konkursowych 

1) Zgodność prac z tematem i celami konkursu. 

2) Nowatorskie ujęcie tematu folkloru i etno. 

3) Walory estetyczne. 

4) Strona techniczna zdjęć: poprawność kadru, ostrość itp. 

 

8. Przesyłanie prac konkursowych  

1) Prace konkursowe, wraz z ich elektroniczną wersją na płycie CD, należy przesyłać pocztą lub dostarczyć 

na adres: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, 94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86. 

Na przesyłce powinien być zamieszczony dopisek: „Konkurs ZŁOTA ŁÓDKA 2015 - FOTO”.  

Prace należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2015 r. 

2) Prace przesłane drogą pocztową powinny być zabezpieczone sztywną, płaską oprawą i opatrzone 

dokładnym adresem nadawcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac z przyczyn 

od niego niezależnych. Prace należy przesłać po uprzednim elektronicznym wypełnieniu KARTY 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU na stronie www.folkoweinspiracje.pl . 
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9. Rozstrzygnięcie konkursu 

Prace konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury. Laureaci otrzymają statuetki – ZŁOTE, SREBRNE  

I BRĄZOWE ŁÓDKI oraz dyplomy i nagrody. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie 

www.folkoweinspiracje.pl. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 23.07.2015 r.  

 Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie o miejscu i godzinie uroczystości wręczenia 

nagród. 

10. Inne warunki organizacyjne konkursu: 

1) Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy fotograficznej i nie naruszył praw 

autorskich osób trzecich. 

2) Organizator nie odsyła prac konkursowych. Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej przechodzą 

na własność organizatora. Pozostałe prace będą do odebrania w recepcji Pałacu Młodzieży w Łodzi, 

w godzinach otwarcia placówki, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – tel.: 42 686 34 45. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w środkach masowego 

przekazu i w innych materiałach promocyjnych Festiwalu. 

4) Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Biura Festiwalu na adres: info@folkoweinspiracje.pl. 


