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Konkurs fotograficzny „Pamięć wojny – wojna
obronna Polski w 1939 r.” dla mieszkańców
Mazowsza – zgłoszenia do 8 listopada 2019
UWAGA! Osoby, które zgłosiły prace do konkursu, ale nie
otrzymały mailowego potwierdzenia odbioru, prosimy o kontakt
z organizatorem konkursu Edytą Gulą (OBEN Warszawa,
edyta.gula@ipn.gov.pl, tel. 22 860 70 47).

więcej zdjęć

W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Oddziałowe Biuro Edukacji
Narodowej IPN w Warszawie organizuje konkurs fotograficzny „Pamięć wojny – wojna
obronna Polski w 1939 r.”.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący amatorzy z woj. mazowieckiego bez
względu na wiek. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć zgodę rodzica/opiekuna. Można
zgłosić tylko jedną niepublikowaną nigdzie wcześniej fotografię, wykonaną dowolną
techniką. Zdjęcia muszą dotyczyć tematyki konkursu i przedstawiać miejsca, obiekty,
pamiątki, przedmioty, budowle, pomniki związane z wojną obronną Polski w 1939 roku.
Mogą być wykonane na terenie całej Polski.

Każda nadesłana fotografia musi zawierać krótki opis wyjaśniający związek tego, co
przedstawia z wojną obronną Polski 1939 roku. Objaśnienie ma być integralną częścią
zdjęcia, które będzie oceniane w całości.

Fotografie w formacie JPG oraz plikach nieprzekraczających 5 MB należy nadsyłać w formie
załączników do e-maila. Opis zdjęcia należy umieścić w metryczce pracy i treści e-maila.

Organizatorzy ustalili dwie kategorie wiekowe:
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dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat

pełnoletnich po ukończeniu 18 roku życia.

Termin nadsyłania prac: 8 listopada 2019 r. (na adres mailowy
edyta.gula@ipn.gov.pl).

Rozstrzygnięcie nastąpi 12 listopada 2019 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie
internetowej warszawa.ipn.gov.pl/.

Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowie Edyta Gula, OBEN Warszawa,
edyta.gula@ipn.gov.pl, tel. 22 860 70 47

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym regulaminie.
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