
 

Regulamin Jubileuszowego Konkursu Fotograficznego 
„Zainspirowani Hartwigiem” 

 Organizatorem Konkursu jest Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. E. Hartwiga /zwane dalej LTF/  

    

 Celem konkursu jest uczczenie 85 lat istnienia Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego poprzez odwołanie się 
do dorobku Edwarda Hartwiga - światowej sławy fotografa, patrona naszego stowarzyszenia oraz jednego z jego 
założycieli. 

1.  Udział w Konkursie mogą wziąć wszyscy z wyjątkiem organizatorów z LTF oraz członków jury. 
2.  Każdy uczestnik może zaprezentować maksymalnie dwa zdjęcia (jedno zgłoszenie). 
3. Obowiązuje wpisowe - wpłata 35 zł z tytułem: „Darowizna 85 lat LTF,_imię i nazwisko” na  nr rachunku mBank: 70 

1140 2004 0000 3902 8079 7366 
4. Technika wykonania zdjęć dowolna.  
5. Nadsyłane prace, ze względu na wymogi pokonkursowej wystawy, powinny mieć proporcję boków 2/3. 
6. Na adres e-mail: konkurs85ltf@gmail.com - należy przesłać  

• wersję cyfrową pracy (prac) w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi oraz wymiarach krótszego boku  
min. 2500 pikseli 

• kartę zgłoszenia w wersji elektronicznej (skan, foto) - wypełnioną i podpisaną, która stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

7.  Terminarz:   
• Przyjmowanie zgłoszeń: 15 czerwca – 15 września 2021 r.  
• Wernisaż: 04 listopada 2021 r. 

8.  Nadesłane prace będą oceniane pod względem zgodności z tematyką konkursu, poziomem artystycznym, kreatywnością 
oraz regulaminem. 

9.  Nagrody: 
• I miejsce - Aparat SONY RX100mkIII 
• II miejsce - Dysk twardy 
• III miejsce - Akcesoria fotograficzne 
• Nagroda Specjalna LTF - Album fotograficzny 
• Dyplomy dla wszystkich autorów wyróżnionych fotografii 
• Prezentacja wyróżnionych fotografii na wystawie pokonkursowej w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 

10. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie. Wyniki zostaną ogłoszone i umieszczone 
na stronie internetowej Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego http://www.ltf.org.pl/ oraz na stronie facebookowej 
LTF. 

11. Uroczyste ogłoszenie i wręczenie nagród będzie miało miejsce w Lublinie podczas wernisażu w Centrum Spotkania 
Kultur w dniu 04.11.2021 r.   

W związku sytuacją zagrożenia epidemiologicznego będziemy dostosowywać się do ogólnych rozporządzeń i zaleceń 
dotyczących imprez oraz wydarzeń kulturalnych. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej oraz 
facebookowej LTF. 
 

http://www.ltf.org.pl/

