
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „STRES”

1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Stres” jest Europejski 
Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw z siedzibą przy ul. Przechodniej 4 
20-003 w Lublinie.
2. Konkurs odbywa się w ramach projektu  „Młodzi zestresowani 
niech będą zorientowani” („Youth stressed out, check this out”), 
który jest finansowany ze środków Programu Młodzież w działaniu.
3. Tematem konkursu jest szeroko pojęte pojęcie stresu. Czekamy na 
prace, które pokazują źródła stresu, jego skutki na nasze życie, 
zdrowie i ciało oraz sposoby walki z nim.
4. W Konkursie mogą wziąć osoby w wieku 16-25 lat.
5. Termin nadsyłania zdjęć to 1 stycznia 2014
6.  Zdjęcia należy nadesłać na adres mailowy: 
mlodzi.zestresowani@gmail.com
7. Każde zdjęcie (plik) musi być podpisane imieniem i nazwiskiem 
oraz opatrzone tytułem.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu 
można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których 
autorem jest osoba zgłaszająca fotografie. 
9. W Konkursie do wyboru jest jedna z dwóch kategorii: zdjęcie 
pojedyncze lub reportaż.
10. Każdy z uczestników ma prawo wyboru jednej z dwóch kategorii:
a) pojedyncze zdjęcie – uczestnicy mają prawo wysłania 
maksymalnie 3 samodzielnych zdjęć
b) reportaż – uczestnik może wysłać jeden reportaż składający się 
z maksymalnie 5 zdjęć
11. Format zdjęć:
a) Rozdzielczość zdjęć powinna wynosić 2480x3508 px (dozwolone 
jest niewielkie zmniejszenie lub zwiększenie rozdzielczości)
b) Rozmiar zdjęcia powinien mieć max 5Mb



c) Zdjęcia powinny być w formacie JPG 
12. W Konkursie zostaną wybrane trzy najciekawsze zdjęcia w każdej 
z kategorii ( zdjęcie pojedyncze lub reportaż). 
13.  W Konkursie zostaną wręczone nagrody rzeczowe dla trzech 
najciekawszych  zdjęć w każdej z kategorii ( zdjęcie pojedyncze 
lub reportaż).
14. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą 
mailową do 20 stycznia 2014 r.
15. Prace laureatów Konkursu wezmą udział w dwóch wystawach 
pokonkursowych – w Lublinie i w Wilnie.
16. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie 
zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu 
fotograficznego.
17. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania 
nadesłanych zdjęć w publikacjach i wszelkich działaniach 
promocyjnych związanych z projektem „Młodzi zestresowani niech 
będą zorientowani” („Youth stressed out, check this out”).


