
 

REGULAMIN 
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny pt. „Moje miasto” 

 

Celem konkursu jest przedstawienie mieszkańcom, zwłaszcza młodzieży z Hodonina, miasta 
Jasła oraz innych miast partnerskich widzianych oczami dzieci. Autorzy zwycięskich fotografii 
będą mieć możliwość odwiedzić Hodonín oraz spotkać dzieci z innych krajów.  
 

ZASADY KONKURSU  

• konkurs organizowany jest przez miasto Hodonín i skierowany jest do dzieci w wieku 10-
13 lat z niniejszych miast: Hodonín (Republika Czeska), Zistersdorf (Austria), Holíč 
(Słowacja), Jasło (Polska), Trebišov (Słowacja), Skalica (Słowacja), Vignola (Włochy);  

• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia 
podpisanej przez przedstawiciela ustawowego dziecka;  

• termin nadsyłania fotografii: maj 2021;  

• fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe oraz muszą spełniać niniejsze parametry:  
- format JPG,  
- minimalna wielkość pliku 2 MB, maksymalna 6 MB,  
- minimalna wielkość obrazu to 2800 x 1700 pikseli,  
- każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 fotografie;  

• fotografie wraz z kartą zgłoszenia prosimy wysyłać w formie elektronicznej na adres: 
foto@muhodonin.cz  

• galeria zwycięskich fotografii będzie upubliczniona na stronach internetowych miasta 
Hodonín: www.hodonin.eu.   

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU  

• o zwycięstwie w konkursie będzie decydować jury profesjonalistów składające się 
z członków stowarzyszenia FOTO-ART klub w Hodonínie;  

• z każdego miasta zostaną wybrane co najmniej 3 zwycięskie fotografie;  

• zostanie przyznana również Nagroda Publiczności dla fotografii z najwyższą ilością głosów 
otrzymanych w wyniku głosowania on-line mieszkańców;  

• zwycięzcy konkursów z każdego miasta zostaną zaproszeni do Hodonína na uroczyste 
ogłoszenie wyników, które odbędzie się w ramach Międzynarodowych Zawodów 
Młodzieżowych w czerwcu 2021 r. (przyjazd wraz z uczestnikami Zawodów); 

• zwycięzcy będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach odbywających się w czerwcu 
2021 r.; 

• nagrodzone fotografie będą wystawione przez cały dzień w miejscach odbywających się 
Międzynarodowych Zawodów Młodzieżowych, a następnie w obiektach miejskich (np. 
w szkołach, w ratuszu). 

 
OSOBA KONTAKTOWA ZE STRONY ORGANIZATORA KONKURSU:  
Irena Kočí, miasto Hodonín 
Tel. +420 518 316 213, koci.irena@muhodonin.cz.  

http://www.hodonin.eu/
mailto:koci.irena@muhodonin.cz

