
ASSOCIATION ANGERS JUMELAGES (AAJ)  

Concours « Raconte-moi ta ville en images » 

Konkurs : « Przedstaw twoje miasto obrazkami » 

REGULAMIN 

Cel konkursu : przedstawić swoje miasto w sposób oryginalny, ewentualnie humorystyczny w 10ciu 
zdjęciach. 

Uwaga : nie chodzi o reprodukcję reportażu turystycznego! Ma to być żywe przedstawienie miasta. 

Dotyczy to następujących miast : Angers, Haarlem, Osnabrück, Pise,  Toruń, Wigan. 

Konkurs jest otwarty dla młodych mieszkańców tych miast, w wieku od 18 lat, amatorów,  pasjonatów fotografii, 
ale nie osoby zajmujące się fotografią zawodowo. Kandydaci mogą być członkami klubów fotograficznych. 

Każde miasto może przedstawić 5 kandydatów fotografów maximum 

Okres realizacji reportażu : od 1 grudnia do 10 marca 2018 r. 

Zdjęcia  należy przesłać najpóźniej 15 marca 2018 roku, na adres : asso@angersjumelages.fr 

Jeżeli będzie więcej kandydatów, stowarzyszenie AAJ, wyselekcjonuje kandydatów , najpierw na podstawie 
kryteriów technicznych, jakościowych  i tematycznych a następnie zwracając uwagę na oryginalność. 
Zdjęcia muszą być wolne od "wszelkich praw". Prosimy o zdjęcia w rezolucji zdjęć musi być 
3508×49612480×3508 (300 dpi). 

Selekcja zwycięzców każdego miasta : AAJ otworzy stronę na Facebooku dla każdego miasta, gdzie zostaną 
zdeponowane .Tylko mieszkańcy miast partnerskich mają prawo do głosowania „lubię” na każdą  serie 10-
ciu zdjęć. Zwyciężą ci którzy będą mieli największą ilość „lubię”. Głosowanie na Facebooku odbędzie się 
między 20 marcem do 10 kwietnia 2018 r.  AAJ podsumuje „lubię”  i ogłosi zwycięzców dla każdego miasta. 

Nagrody : laureatów każdego miasta zostanie zaproszonych na 3 dni do Angers, 25, 26 i 27 maja 2018 r. z 
okazji święta Europy w Angers. Przelot do Francji oraz dojazd pociągiem będzie zapewniony przez AAJ. 
Laureaci będą przenocowania u rodzin z Angers. Będą zorganizowane dwa wieczory, zwiedzanie miasta 
oraz spotkanie z młodymi pasjonatami fotografii. Tylko 2 obiady będą do zapewnienia. Drugi wieczór 
będzie poświęcony konkursowi i wystawienie w kaplicy St Lazare, udostępnionej nam przez miasto Angers. 
Druk zdjęć w formacie A4 i przygotowanie wystawy będzie załatwione przez AAJ. Wystawa ta będzie 
otwarta dla wszystkich. 

Aby konkurs miał jak najszerszy wpływ w miastach partnerskich, laureaci każdego miasta zabiorą ze sobą 

druki zdjęć A4, aby zorganizować w ich mieście wystawę. AAJ skontaktuje się z władzami każdego miasta 

aby ułatwić laureatom zorganizowanie wystawy. 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=5010&check=&SORTBY=1

