Aparat w dłoń! Rusza konkurs fotograficzny o Ursynowie
data aktualizacji: 2022.04.24

Różnorodna architektura, bogata przyroda, ciekawi ludzie i 45 lat na karku. To właśnie
Ursynów! A jak naszą dzielnicę widzą jej mieszkańcy? Trwa konkurs fotograficzny “Ursynów
moja dzielnica” pod patronatem Haloursynow.pl.
Ursynów ma wiele oblicz. Każde z nich jest piękne i warte poznania. Najlepiej wiedzą o tym sami
mieszkańcy. Dlatego warto spojrzeć na dzielnicę ich oczyma. Temu właśnie ma służyć tegoroczny
ursynowski konkurs fotograficzny. “Ursynów moja dzielnica” już trwa - dzielnica czeka na pierwsze
zdjęcia.
- Ogłaszając konkurs fotograficzny, chcemy jeszcze bardziej zgłębić wiedzę na temat Ursynowa i jego
niezwykłych miejsc, ale również upowszechniać fotografię jako formę artystyczną. Poprzednie
konkursy pokazały, że wielu mieszkańców Ursynowa potrafi robić piękne zdjęcia, uchwycić
wyjątkowe chwile i chce się nimi pochwalić. A ten rok jest dla nas wyjątkowy - mówi burmistrz
Ursynowa Robert Kempa.
Wyjątkowy, ponieważ w tym roku dzielnica obchodzi jubileusz. 45 lat temu Wacław Oświt jako
pierwszy odebrał klucze do mieszkania przy ul. Puszczyka 5. Właśnie z tej okazji w tym roku
powstała kategoria “45-lecie Ursynowa”. Trafią do niej zdjęcia dokumentujące wiek naszej dzielnicy.
Na przykład zestawienie dawnego zdjęcia charakterystycznego miejsca z aktualnym.
W konkursie nie zabraknie także innych kategorii. Mieszkańcy będą mieli szansę pokazać swoje
ulubione miejsca związane z przyrodą, architekturą i ludźmi. Fotografie oceniać będzie komisja

konkursowa. Pod uwagę brane będą przede wszystkim: pomysłowość, jakość techniczna, kompozycja
oraz zgodność z hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu.

Na zwycięzców czekają nagrody
We wszystkich kategoriach przyznane zostaną miejsca pierwsze, drugie i trzecie. Dla każdej trójki
przewidziane są nagrody. Wybrane zdjęcia trafią również pod głosowanie na Facebooku. W ręce
autorów pierwszych trzech fotografii z największą liczbą głosów trafi “Nagroda Internautów”.
Zgodnie z regulaminem w konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorzy powyżej 18. roku życia.
Fotografie muszą być wykonane własnoręcznie. W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie pięć
zdjęć. Należy je przesłać wraz z kartą zgłoszeniową na adres mailowy
konkurs.ursynow@um.warszaw.pl lub pocztą tradycyjną na nośniku danych pod adres
ursynowskiego urzędu. Zdjęcia można przynieść również osobiście.
Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG lub PNG oraz mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi
i rozmiar najmniej 1200 x 1600 pikseli. Zdjęcia można przesyłać do 17 października do godziny 16.
W dniach 19-24 listopada odbędzie się internetowe głosowanie, zaś w grudniu uroczysta gala
wręczenia nagród.
Nie pozostaje nic innego, jak wziąć aparat w dłoń, przetrzeć obiektyw i ruszać w ursynowskie
miasto!
Konkurs odbywa się pod patronatem portalu Haloursynow.pl.
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