Jeżeli lubisz robić zdjęcia lub masz w
swojej kolekcji piękne kadry z
Wielkopolski, to Konkurs Fotograficzny
o Nagrodę Marszałka Województwa
Wielkopolskiego jest właśnie dla Ciebie!
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Tegoroczna edycja jest już piątą. Podobnie jak w latach poprzednich Konkurs
adresowany jest do szerokiego grona miłośników fotografii i wypoczynku wśród
wielkopolskich atrakcji – zarówno tych turystycznych, przyrodniczych, jak i
historyczno-kulturowych. Aby wziąć w nim udział wystarczy zgłosić swoją pracę
konkursową (zestaw 3 fotografii) do jednej z trzech kategorii:

A.
Zabytkowe obiekty – zdjęcia
ukazujące ruchome (np. parowozy,
drezyny) i nieruchome (np. zamki,
pałace, dwory, kościoły, klasztory,
skanseny, muzea, ratusze, kopalnie,
fabryki) obiekty posiadające wartość
historyczną, artystyczną, naukową czy

emocjonalną (zdjęcia z zewnątrz, jak
również wnętrz); również pejzaże
obejmujące zabytkowe obiekty;
B.
Atrakcje przyrodnicze – zdjęcia
ukazujące najcenniejsze okazy
wielkopolskiej flory i fauny,
niepowtarzalne krajobrazy/pejzaże;
C.
Wydarzenia – zdjęcia
dokumentujące imprezy, akcje, wystawy
plenerowe, festiwale, rajdy etc., o
charakterze turystyczno-rekreacyjnym,
kulturowym, historycznym.
Co ważne – do Konkursu mogą być zgłaszane zdjęcia wykonane w Wielkopolsce w
latach 2018-2020.

Prace zgłoszone do Konkursu oceniane będą
przez Kapitułę, w skład której wchodzą:
Tomasz Wiktor – Przewodniczący Kapituły, Dyrektor Departamentu Sportu i
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
Andrzej Kaleniewicz – Kierownik Oddziału Turystyki Departamentu Sportu i
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
Jacek Cieślewicz – specjalista ds. promocji internetowej w Wielkopolskiej
Organizacji Turystycznej.
Z turystyką i krajoznawstwem związany hobbystycznie i zawodowo. Szczególnym
zainteresowaniem darzy różnej maści zabytki militarne i techniczne,
Jerzy Sznajder – Fotograf, organizator plenerów fotograficznych w
Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Członek Zarządu konińskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Autor przewodników i
albumów o tematyce turystycznej. Członek Wielkopolskiego Klubu Publicystów
Krajoznawczych,
Przemysław Degórski – Członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku
Polskich Fotografów Przyrody. Zajmuje się edukacją fotograficzną. Z racji
przyrodniczych zainteresowań najchętniej fotografuje piękno natury, ale nie

stroni również od innych tematów.
Autorzy najlepszych prac mogą liczyć na atrakcyjne nagrody finansowe o łącznej
wartości 15.000 zł (suma nagród we wszystkich konkursowych kategoriach):
I nagroda – 2.500 zł,
II nagroda – 1.500 zł,
III nagroda – 1.000 zł.
Prace konkursowe można zgłaszać do 27 listopada br. za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.fotokonkurs.wielkopolskie.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Konkursie zawarte są w
Regulaminie.
We wszystkich wcześniejszych edycjach Konkursu wzięło udział blisko 1,5 tys.
osób. A przed Jury Konkursu stanęło niełatwe zadanie – ocena ponad 800 prac,
czyli blisko 4000 fotografii. Wszystkie nagrodzone prace można obejrzeć na
stronie internetowej Konkursu (zakładka „Laureaci”).
Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego – tel. +48 61 626 68 59, e-mail: fotokonkurs@wielkopolskie.pl.

