
 

 

„X Jarmark Podhalański w Obiektywie” 

 Konkurs Fotograficzny 
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Organizator 

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu 
 
Patronat 

Burmistrz Miasta Nowego Targu 

 
 
Cele i założenia programowe 

• dokumentacja fotograficzna dorocznej, największej imprezy plenerowej w  
      Nowym Targu : JARMARKU PODHALAŃSKIEGO 

• możliwość aktywnej prezentacji dla wszystkich fotografujących 

• popularyzacja fotografii wśród mieszkańców Nowego Targu 

• gromadzenie najciekawszych fotografii w archiwum MOK. 
 
Terminarz przebiegu konkursu 

Nadesłanie prac             31 marca 2010r. 

Ocena jury              kwiecień 2010r. 

Ogłoszenie wyników na www.mok.nowytarg.pl  sierpień 2010r 

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród          19 sierpnia 2010r. 

Termin wystawy – 

Muzeum Podhalańskie w Nowym Targu - Ratusz, Rynek 1  20 sierpnia do 31 sierpnia 2010r.  

Zasady uczestnictwa  

1. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, 
profesjonaliści i amatorzy. 

2. Tematem konkursu jest X JARMARK PODHALAŃSKI, który odbył się  
       20-23.08.2009 w Nowym Targu. 
3. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą 

traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję 
i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej. 

4. Fotografie muszą być dostarczone organizatorowi na płycie CD lub DVD jako jpg. lub 
tif. w rozdzielczości 400 dpi podpisanej godłem (pseudonimem) autora. 

5. Każde zdjęcie powinno posiadać numer zgodny z zapisanym w karcie zgłoszenia (w 
przypadku zestawu – łamany przez numer zdjęcia w zestawie) a także rok wykonania 
zdjęcia oraz jego tytuł. 

6. Do nadesłanych prac należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem zawierającą 
dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz dowód 
wpłaty.  

7. Prace należy nadsyłać w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed 
zniszczeniem podczas przesyłki. 



8. Za uczestnictwo w konkursie należy uiścić opłatę w wysokości 10 zł na konto 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu: PeKaO O/Nowy Targ nr 76 1240 15 74 
1111 0000 0790 6732 i kopię dowodu wpłaty dołączyć do karty zgłoszenia. 

9. Nadesłane prace nie spełniające warunków określonych w punktach 2-7 nie będą 
oceniane przez jury. 

 
 
10. Organizatorzy powołują jury, które zdecyduje o: 
 – zakwalifikowaniu prac do konkursu 
 - zakwalifikowaniu fotografii na wystawę 
 - przyznaniu nagród 

I nagroda  - 1000 zł 

II nagroda – 500 zł 

III nagroda – 250 zł 

 

Jury ma prawo innego podziału nagród. 

 
11. Jury przysługuje prawo kwalifikowania do nagród oraz na wystawę zdjęć 

pojedynczych z zestawu autorskiego. 
12. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Nowym Targu z zachowaniem praw autorskich. 
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w celach 

reklamowych w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz w katalogu 
wystawy pokonkursowej. 

14. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu zastrzega sobie prawo do prezentowania 
wystawy pokonkursowej w galeriach krajowych i zagranicznych. 

15. Autorzy prac otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
16. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 
17. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2010 r. na adres: 

Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 

34-400 Nowy Targ 

 

Informacji udziela komisarz konkursu 

Stanisław Krzak tel. (018) 266 21 32 

www.mok.nowytarg.pl 

e-mail: stanislaw_krzak@mok.nowytarg.pl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„X Jarmark Podhalański w Obiektywie” 

 Konkurs Fotograficzny 
 
 

Nowy Targ 2010 
Karta uczestnictwa 

 
Imię i nazwisko  ……………….…….……………………………………………………………….   

Adres……………………………………………………………….…………. …………………….. 

Zawód ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Lp Tytuł pracy rok. wyk.  miejsce wyk 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Godło …………………………………………     …………………………. 
          podpis autora  
 
Uwaga! Prosimy o czytelne wypełnienie karty. 


