
Krynickie Towarzystwo Fotograficzne 

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny 
 

zapraszają do udziału 

 

w XII edycji dorocznego konkursu fotograficznego 
 

na temat 

 

„FASCYNUJĄCE TWARZE DOLINY POPRADU” 
 

  

Celem konkursu jest pokazanie twarzy interesujących, mądrych, życzliwych dla innych, 

doświadczonych życiowo ludzi mieszkających w Dolinie Popradu. Nie muszą być to 

ludzie powszechnie znani, zajmujący ważne stanowiska zawodowe, bądź działający na 

niwie społecznej. Ważne natomiast jest, by w tle zdjęć znalazły się charakterystyczne dla 

naszych okolic elementy krajobrazu lub obiekty architektoniczne.  

 

Aby umożliwić publikację wykonanych zdjęć, autorzy winni uzyskać od fotografowanej 

osoby pisemną zgodę na wykorzystanie jej portretu. 

 

Nadesłane prace (maksimum 9 zdjęć, od jednej do trzech osób; każda z osób 

fotografowanych – maksimum trzy fotografie) winny być wykonane w formacie  A4; 

organizatorzy zalecają odbitki z białą ramką. Prace wraz z załączoną notką informacyjną, 

zawierającą dane fotografowanej osoby, miejsce wykonania zdjęcia oraz podstawowe 

informacje o autorze, należy nadesłać do  20 maja 2013 roku na adres: 

 

Krynickie Towarzystwo Fotograficzne 

ul. Kraszewskiego 142 p. 120 

33-380 Krynica-Zdrój 

 

Oceną prac oraz przyznaniem nagród i wyróżnień zajmie się jury powołane przez 

organizatorów konkursu. 

 

Podsumowanie konkursu połączone z otwarciem wystawy, wręczeniem nagród i wyróżnień 

odbędzie się w pierwszą sobotę lipca 2013 roku (6.07.2013 r.) o godzinie 12.00 w Pijalni 

Głównej w Krynicy-Zdroju. Będzie to impreza towarzysząca XXIII Spotkaniu Przyjaciół 

Almanachu Muszyny. 

 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w kolejnym roczniku „Almanachu 

Muszyny”, a także zamieszczone w Internecie. 

  
Kontakt z organizatorami konkursu: 

Juliusz Jarończyk – (48) 602 556 003 

Bożena Mściwujewska-Kruk – (48) 691 710 137 

Kontakt e-mailowy: redakcja@almanachmuszyny.pl 

 

 

 

mailto:redakcja@almanachmuszyny.pl


 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII  

 

 

 

Ja niżej podpisany/a………………………..............................................., 

zamieszkały/a w …………………………., ul. …………………………….. 

niniejszym wyrażam bezterminową zgodę na wykorzystanie mojego 

wizerunku fotograficznego (dla potrzeb wystawienniczych oraz publikacji 

pokonkursowych, w tym w „Almanachu Muszyny“ oraz w Internecie), 

wykonanego w ramach konkursu pt. „Fascynujące twarze Doliny Popradu“, 

organizowanego przez Krynickie Towarzystwo Fotograficzne oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 

 

Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. 

 

Imię i nazwisko, czytelny podpis:    Miejscowość, data: 

 

…………………………………       ……………………

     


