
                                                     Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki”  

                                                   w Rawie Mazowieckiej 

                                                    zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym 

 

                             RAWSKIE KLIMATY 2022 

– zimowy pejzaż miasta 
 

pod honorowym patronatem Burmistrza Rawy Mazowieckiej  

 

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Rawy Mazowieckiej i powiatu rawskiego.  

2. Proponujemy dwie kategorie wiekowe (decyduje rok urodzenia): 

I – do lat 15  

II – od lat 15  

3. Każdy autor może przesłać tylko JEDNĄ fotografię.  

4. Zdjęcie powinno oddawać temat główny konkursu i zostać wykonane na terenie miasta 

Rawa Mazowiecka w okresie zimowym.   

5. Zdjęcie można wykonać za pomocą dowolnego sprzętu – telefonu komórkowego, aparatu 

fotograficznego, kamery, drona itp.  

6. Fotografie można poddać obróbce graficznej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych 

aplikacji multimedialnych. Prosimy jednak nie umieszczać na zdjęciach żadnych napisów, ani 

dat.   

7. Dopuszcza się złożenie prac wykonanych wyłącznie osobiście. 

 

Konkurs przeprowadzimy drogą ON-LINE. Aby wziąć w nim udział należy zrobić zdjęcie 

i plik z rozszerzeniem „jpg” przesłać drogą mailową pisząc na nasz adres: 

mdkrawa@interia.pl. 

 

W wiadomości koniecznie prosimy podać: imię, nazwisko i datę urodzenia autora, 

miejscowość, dane kontaktowe (telefon/mail). W przypadku osób niepełnoletnich – także 

imię i nazwisko dorosłego opiekuna wraz z numerem kontaktowym.  

 

Na zdjęcia czekamy do poniedziałku, 28 lutego 2022 r. (do północy).   

 

Zgłoszone prace oceni komisja powołana przez organizatora.  

Podsumowanie konkursu połączone z otwarciem wystawy planujemy w piątek, 25 marca 

2022 r. o godz. 18:00 (hol wystawowy na pierwszym piętrze).  

 

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej www.mdkrawa.pl i 

profilach społecznościowych, a także udostępniona lokalnym mediom.  

 



NAGRODY 

Organizator przewiduje przyznanie nagród pieniężnych / rzeczowych autorom najlepszych 

prac (trzy pierwsze miejsca, wyróżnienie). Jury przysługuje prawo innego podziału nagród. 

Nagrody zostaną ufundowane przez Burmistrza Rawy Mazowieckiej.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i udostępnianie 

danych uczestnika przez Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Rawie 

Mazowieckiej.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w mediach, 

internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych MDK oraz miasta. 

 

Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez 

autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. 

 

Uczestnik oświadcza, że jest autorem złożonych prac i posiada do nich pełne prawa autorskie. 


