
XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”  

 
Już po raz trzynasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, 

organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.  

Temat konkursu „Mazowsze – a czas płynie” nawiązuje do szczególnych wydarzeń w 2018 roku, takich jak 

jubileusze 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

To doskonała okazja do budowania poczucia tożsamości lokalnej, promocji Marki Mazowsze, kreującej i 

utrwalającej wizerunek Mazowsza jako regionu – lokalizacyjnie, historycznie, kulturowo i biznesowo – 

stanowiącego serce Polski, a tym samym ostoję polskości.  Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do 

podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na 

fotografii. 

 

Co zrobić, aby wygrać w konkursie? 

Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Mazowsze – a czas płynie”. 

Oczekujemy oryginalnych ujęć. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace 

konkursowe oceni jury. 

 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Wszyscy fotografowie amatorzy. Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie 

odpowiedni formularz zgłoszeniowy. 

 

Jak wziąć udział w konkursie? 

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. E-maile z załączonymi plikami 

(skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do 30 czerwca br. na adres: 

konkurs.fotograficzny@mazovia.pl. 

 

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs? 

Fotografie zgłaszane do konkursu powinny nawiązywać do tematu konkursu - liczymy na Wasze pomysły i 

kreatywność! 

 

Z ilu etapów składa się konkurs? 

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie jury wybierze 10 wyróżniających się prac, których 

autorzy wezmą udział w weekendowych wyjazdowych warsztatach fotograficznych organizowanych przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z ASP w Warszawie. 

W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów jury wybierze 3 zwycięskie prace. 



 

Jakie nagrody można wygrać? 

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody: 

I nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 600 zł, 

II nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 500 zł, 

III nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 400 zł, 

Nagroda publiczności-internautów – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego o wartości 400zł. 

 

Co to jest nagroda publiczności? 

Zdjęcia wykonane przez uczestników warsztatów fotograficznych wezmą udział w głosowaniu internautów, 

w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie 

www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski . Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów 

(like’ów) otrzyma nagrodę publiczności. 

 

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje? 

Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, będą dostępne wraz z regulaminem 

konkursu na stronie: http://www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne/. 

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 228 lub wysyłając pytania na adres e-

mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl  

 

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca! 


