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Foto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw 

Społecznych EFFATA ogłasza Konkurs Fotografii pt.: 

„PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”. 

 

Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na 

otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością 

ujęcia tematu, inwencją twórczą. Fotografia to forma 

artystycznego wyrazu, a jednocześnie jeden z najlepszych 

środków komunikacji międzyludzkiej. Chcemy w ten sposób 

pokazać  miejsca mniej znane w Pile, zaprosić także do 

odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych i zachęcić do 

podzielenia się indywidualnym spojrzeniem na miasto.  

 

Może uda się Tobie wykonać zdjęcie 

takiego miejsca, które nikt jeszcze nie 

zna lub nie odkrył! 

 

Na zdjęcia czekamy do 31 marca 2014 roku, do godziny 15,00.  
Masz pytanie, zadzwoń – Tel. 601970679. 
Więcej na stronie internetowej: www.effata.of.pl  

http://www.effata.of.pl/
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Regulamin Konkursu Fotografii pt. „Piła, jakiej nie/znamy”. 

 

Organizatorami są: Foto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw 
Społecznych EFFATA oraz : FOTO - ZARANEK, FOTO - DANIEL, FOTO -

LABOR, FOTO - EXPERT, FIRMA WYPIG, ADART STUDIO, OPUS DESIGN, 
Cafe SCENA, Dom Księgarski MJL, KAMELEON COLOURS, Towarzystwo 

Miłośników Miasta Piły, TONGRAF. 
 

1) W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje. Konkurs 
skierowany jest do wszystkich, którzy wykonają fotografie 

wyłącznie między 20 lutego a 30 marca 2014 roku. 

2) Każdy z autorów może nadesłać dowolną ilość fotografii, w wersji 
papierowej, w formacie A4. Dodatkowo prosimy przesłać fotografie 

w postaci elektronicznej o rozdzielczości minimum 5 MPX na adres 
e-mail: effata@wp.pl  

3) Kryteria oceny prac przez Komisję: interpretacja tematu, pomysł, 
walory estetyczne, kadrowanie, kompozycja, jakość techniczna. 

4) Fotografie prosimy opisać następująco: gdzie i kiedy zostało 
wykonane, imię i nazwisko, numer telefonu, dokładny adres do 

korespondencji, adres e-mail, /wypełnij załączony formularz/. 
5) Na fotografie czekamy do 31 marca 2014 roku, do godziny 

15,00, które prosimy dostarczyć do: Stowarzyszenie EFFATA, skr. 
pocztowa numer 68, 64-970 Piła 4, ul. F. Roosevelta 53. 

6) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2014 r. 
7) Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów. Decyzje jury 

są ostateczne. Skład Komisji: Foto Grupa Twórcza, FOTO ZARANEK, 

FOTO DANIEL, FOTO LABOR, FOTO EXPERT, FIRMA WYPIG, ADART 
STUDIO, OPUS DESIGN, Cafe SCENA, Dom Księgarski MJL, 

KAMELEON COLOURS. 
8) Nagroda główna za wyróżnioną fotografię w wysokości 1000 

zł, słownie: jeden tysiąc złotych. Przewidziano nagrody dodatkowe, 
wyróżnienia sponsorskie. 

9) 30 fotografii laureatów konkursu zostanie wydrukowane w formacie 
B1 /100x70 cm/ w technologii UV na płycie OSB przez Agencję 

KAMELEON COLOURS – Arkadiusz Knap. 
10) Fotografie laureatów konkursu zostaną nagrodzone i wystawione na 

pokonkursowej plenerowej wystawie oraz opublikowane na stronie 
internetowej organizatora. 

 
Regulamin Konkursu na stronie internetowej: www.effata.of.pl 

mailto:effata@wp.pl
http://www.effata.of.pl/
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Dane organizatorów i współorganizatorów: 

 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, tel. gsm. 601 970679, effata@wp.pl 
Towarzystwo Miłośników Miasta Piły, ul. Bohaterów Stalingradu 7, 64-920 Piła 
FOTO - ZARANEK, ul. 11 Listopada 41, Piła, tel. 672123225, pocztaj@fotozaranek.pl 
FOTO - DANIEL, ul. O. M. M. Kolbe 5, Piła, tel. 672135613, fotodaniel@poczta.onet.pl 
FOTO - LABOR, ul. Bydgoska 31, tel. 672154399, fotolabor@fotolabor.pl 
FOTO EXPERT, ul. Bydgoska 24, Piła, tel. 672135356, foto.robertjudycki@wp.pl 
FIRMA WYPIG, ul. Kujawska 3, Piła, tel. 67 2155699, wypig@wypig.pl 
Cafe SCENA, al. Piastów 15, Piła, tel. 673492999, biuro@scena.pila.pl 
ADART STUDIO, al. Powstańców Wlkp. 63, Piła, tel. 673488315, info@adartstudio.pl 
OPUS DESIGN , ul. Walki Młodych 30, Piła, tel. 506121996, pawel.ladzinski@opusdesign.pl 
Dom Księgarski MJL, ul. 14 -Lutego 2, tel. 067 2156353, janlus@btinternet.com 
KAMELEON COLOURS, ul. Wawelska 108, Piła, Tel. 673488432, biuro@kcs24.pl 
Drukarnia Tongraf Jan Sip, ul. Pilotów 7, Piła, Tel. 673511900, Biuro@tongraf.pl 
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---wydrukuj--- 
 

 
 
Formularz zgłoszenia do konkursu fotografii 

pt.: „PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”. 

 

 

imię i nazwisko  

data i miejsce urodzenia  

numer telefonu  

dokładny adres do 

korespondencji 

 

e-mail  

strona www  

gdzie i kiedy zdjęcie 

zostało wykonane 

 

inne uwagi  

 
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy 
do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. Udział w konkursie jest równoznaczny 

z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych 
wyłącznie na potrzeby konkursu przez organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. 
Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./ 

 

 

czytelny podpis 
 

 

data i miejsce 

 

 

 

Na zdjęcia czekamy do 31 marca 2014 r, do godz. 15,00.  
Zdjęcia prosimy dostarczyć do:  

Stowarzyszenie EFFATA, skrytka pocztowa numer 68, 
Urząd Pocztowy, 64-970 Piła 4, ul. F. Roosevelta 53. 

Masz pytanie, zadzwoń – Tel. 601970679 
Więcej na stronie internetowej: www.effata.of.pl 

http://www.effata.of.pl/

