
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN  
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO LTF „Fotografia Miesi ąca”  

 w roku 2009 r. 
 
 
1. Konkurs jest comiesięczny i ma charakter otwarty. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
3. Celem konkursu, jest wybór najlepszej fotografii pod względem technicznym i artystycznym. 
4. Tematy konkursu, oraz terminarz podaje prowadzący konkurs pocztą elektroniczną i w formie 

papierowej na spotkaniach. 
5. Prace na konkurs przesyłać należy tylko w formie cyfrowej / pliki JPG do 5 MB / na adres e-mail: 

waldek_n@ onet.eu. do ostatniego dnia każdego miesiąca. 
6. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs max. 5 prac. 
7. Rozstrzygnięcie konkursu „Fotografia Miesiąca” następuje w pierwszą środę następnego miesiąca, 

zgodnie z załączonym harmonogramem. 
8. Autor wyró żnionej fotografii, zobowiązany jest do wykonania powiększenia /odbitki/ o wymiarach 

25x38 cm na własny koszt. 
9. Autor „Fotografii miesiąca” wyraża zgodę na bezpłatną publikację zdjęcia w prasie lokalnej, celem 

promocji autora i organizatora konkursu. 
10. Wyboru najlepszej fotografii konkursu, dokonują członkowie Lubelskiego Towarzystwa 

Fotograficznego, oraz inne osoby uczestniczące w spotkaniu, w głosowaniu niejawnym. 
11. Każdy uczestnik głosowania oddaje tylko jeden głos. 
12. Zliczanie przyznanych punktów jest jawne. 
13. W przypadku zdjęć, o równej ilości otrzymanych punktów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie. 
14. Po zliczeniu wszystkich punktów, prowadzący konkurs ogłasza wyniki na podstawie sporządzonego 

protokołu.  
15. Tytuł „Fotografii miesiąca” otrzymuje praca, która otrzymała największą ilość punktów. 
16. Nagrodzone prace w konkursie „Fotografia miesiąca” i „Fotografia roku”, prezentowane są na Wystawie 

Dorocznej LTF w I kw. 2010r. 
17. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości. 
 

 
Prowadzący konkurs 
         
Waldemar Nowiński 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

TERMINARZ  
KONKURSU „FOTOGRAFIA MIESI ĄCA 2009r.” 

 
 

Lp. Miesiąc Temat Data konkursu 

1. Styczeń Lublin – miejsca nieznane 11.02.2009 r. 

2. Luty Lubelskie kontrasty 04.03.2009 r. 

3. Marzec Lublin po zmierzchu 01.04.2009 r. 

4. Kwiecień Lublin nowoczesny 06.05.2009 r. 

5. Maj Młodzież Lublina 03.06.2009 r. 

6. Czerwiec Lublin w deszczu 03.07.2009 r. 

7. Lipiec Słoneczny Lublin 03.09.2009 r. 

8 Sierpień Natura Lublina 03.09.2009 r. 

9. Wrzesień Lublin wielokulturowy 02.10.2009 r. 

10. Październik Seniorzy Lublina 07.11.2009 r. 

11. Listopad Lubelskie nekropolie 04.12.2009 r. 

12. Grudzień Architektura Lublina 06.01.2009 r. 

13. Wybór Fotografii Roku 2009  13.01.2009 r. 

 
Z uwagi na okres wakacyjny, konkurs na Fotografia miesiąca lipca i sierpnia, zostaje 

przeniesiony na miesiąc wrzesień. 
 
 
 
 

 


