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KONKURS FOTOGRAFICZNY 

KOLORY ŚWIATA 

 

Organizator: Fundacja RAZEM  oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława 

Burskiego,    

Partner: Fundacja KOLOROWO,  

Portal internetowy do prezentacji prac i projektu: www.pasjazycia.com 

 

Cele konkursu: 

- ukazanie wielokulturowości i wielobarwności świata ludzi i natury, 

- promocja kultury współczesnej, 

- promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, 

- rozwijanie pasji i uzdolnień.  

 

Regulamin konkursu: 

 

Termin nadsyłania prac: 15 maja 2016 r. - 30 września 2016 r.  

Prace należy przesyłać na adres mailowy: konkurs@pasjazycia.com 

 

Zasady udziału w konkursie: 

 

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 15 do 20 roku życia z Polski 

oraz młodzieży polonijnej w wieku od 15 do 20 roku życia zamieszkałej poza 

granicami kraju.    

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.  

Każde zdjęcie należy przesłać w dwóch wielkościach: 1020 pix dłuższy bok 

(poglądowa) oraz w pełnej rozdzielczości (do druku).  

Zdjęcia z dodatkowymi elementami jak ramka, datownik itp. nie będą dopuszczone 

do konkursu.  

Przesyłane pliki w formacie JPG należy oznaczyć kolejnymi numerami 

odpowiadającymi numerom opisu zdjęcia w oświadczeniu (załącznik numer 1). 

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia 

tradycyjną drogą pocztową na adres fundacji:  
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Fundacja RAZEM 

90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/2 

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „KOLORY ŚWIATA”.  

 

Wyboru zwycięskich prac dokona profesjonalne jury.   

 

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach wiekowych: 

Kategoria I - młodzież w wieku od 15 do 17 roku życia, 

Kategoria II - młodzież w wieku od 18 do 20 roku życia. 

 

Decyzja jury jest ostateczna.  

Nazwiska autorów finałowych prac opublikowane zostaną na stronie internetowej 

konkursu. 

Dla osób wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. 

Wernisaż prac odbędzie się pod koniec listopada w Centrum Dialogu im. Marka 

Edelmana w Łodzi.  

 

Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej: 

www.pasjazycia.com. 

Konkurs relacjonowany będzie również na stronie: www.ksjarekburski.pl oraz 

www.kolorowo.org  

 

Idea konkursu jest kontynuacją szerzenia wśród młodzieży pasji fotografowania 

zapoczątkowanej przez śp. ks. Jarosława Burskiego. 

 

Fundacja RAZEM:  

www.fundacjarazem.org.pl 

90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/2 

Fundacja KOLOROWO: 

www.kolorowo.org, info@kolorowo.org  

Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego:  

www.ksjarekburski.pl, e-mail: info@ksjarekburski.pl  

Strona Projektu: www.pasjazycia.com, e-mail: konkurs@pasjazycia.com 

Koordynator projektu: Agnieszka Wojtas, tel.: 505 925 927  


