
Pytania prosimy kierować e-mailem na adres: mlodzitlumacze@op.pl

oraz do koordynatora projektu: Grażyna Karwowska-Winiarek tel: 048 22 215-47-47, 048 22 32- 
96-223

Ambasada RP w Atenach, Galeria M55, Szkoła Polska w Atenach
oraz media polonijne: Tygodnik Ateński, Polonia, AthenianObserver, Polonorama i Athens 
International Radio (Sekcja Polska) ogłaszają konkurs fotograficzny

MOJA POLSKA -  MOJA GRECJA

Patronat Honorowy sprawują: Ambasador RP w Atenach oraz Urząd Miasta Aten

Celem konkursu jest promocja Polski w Grecji oraz promocja polsko-greckich relacji w sferze kultury. 
Zgłoszone do konkursu prace powinny prezentować wydarzenia, ślady historii oraz ludzi ukazanych w 

aspekcie tych relacji.

Szczegółowe informacje podaje Regulamin Konkursu, dostępny na stronach internetowych 

organizatorów konkursu.

Organizatorzy zapraszają wszystkich, zainteresowanych kulturą polską i grecką oraz ich wzajemnymi 
relacjami. Szczególnie gorąco zachęcają do udziału w konkursie młodzież, której dane jest 

funkcjonować w obrębie tych dwóch kultur.

JURY KONKURSU

Justyna Słow ik-Przew odnicząca (Ambasada RP w Atenach);
Nina Kassianou (Galeria M55 w Atenach);
Andrzej Sokulski (Fotoreporter Tygodnika Ateńskiego);
Krzysztof Łuczak (Fotoreporter AthenianObserwer);
Katerina Grzybek (Fotoreporter Polonoramy);
Mariusz Kogut (Polonia);
Sławomir Bagiński (Athens International Radio + Polska Szkoła w Atenach).

NAGRODY

1. Przyznane będą następujące nagrody:
I nagroda: sprzęt fotograficzny o wartości około 400 E + dyplom.
II nagroda: sprzęt fotograficzny o wartości około 200 E + dyplom.
III nagroda: sprzęt fotograficzny o wartości około 100 E + dyplom, 
oraz 3 równorzędne wyróżnienia potwierdzone dyplomem.

2. Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów wszystkich wyżej wymienionych prac będzie 
ekspozycja ich prac w renomowanej Galerii M55 w Atenach.

3. Decyzje Jury są ostateczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA

mailto:mlodzitlumacze@op.pl


1. Konkurs adresowany jest do Polonii greckiej, Polaków w Kraju i na emigracji oraz do 
społeczności greckiej zainteresowanej kulturą polską, bez względu na miejsce zamieszkania..

2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 (cztery) prac. Zgłoszone prace nie mogą być 
nagrodzone w innych konkursach.

3. Do konkursu mogą być zgłaszane prace oryginalne (nie fotomontaże) w formie papierowej o 
wymiarach A4. Do każdego pakietu konkursowego należy dołączyć zapis cyfrowy w formacie 

JPG (bez kompresji).

4. Na rewersie każdej pracy należy podać jej temat (opis w języku polskim i greckim.), datę i 
miejsce wykonania, oraz dane identyfikujące autora (nazwisko, adres pocztowy i 
elektroniczny oraz telefon kontaktowy).

5. Prace nie odpowiadające warunkom Konkursu określonych niniejszym regulaminem lub 

nadesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

TERMINY KONKURSU

1. 1.09-31.10.2012: Nadsyłanie prac. Autorzy nadesłanych prac otrzymają potwierdzenie ich 

otrzymania drogą elektroniczną.

2. 15.11.2012: Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie wyników. Autorzy prac nagrodzonych i 

wyróżnionych zostaną ponadto powiadomieni drogą elektroniczną.

3. Do 10.12.2012:Zorganizowanie ekspozycji nagrodzonych i wyróżnionych prac w Galerii M55

Prace należy nadsyłać na adres:

Embassy of the Republic of Roland, Cultural Attache

22, Chrysanthemon Str. 154 52 Paleo Psychiko, Athens, Greece

(z dopiskiem na kopercie KONKURS FOTOGRAFICZNY)
(W adresie nadawcy na kopercie należy podać adres elektroniczny do potwierdzenia otrzymania 
pakietu konkursowego)

Wystawa pokonkursowa prac nagrodzonych i wyróżnionych odbędzie się w Galerii M55 w Atenach, 

ul.Mavromichali 55 w terminie podanym w punkcie 8.3.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Komisarzem Konkursu, 
Andrzejem Sokulskim: asokulskiPgmail.com, Tel. kom. +30 695 6274 086.

(wersja z 2.05.2012)


