
Drodzy Członkowie Rodzin Kolpinga 

uczestniczący w projekcie „Razem do przodu”! 

Zapraszamy do współtworzenia kolpingowskiego 

kalendarza na rok 2015!  

Sięgnijcie do Waszych archiwów fotograficznych!  

Nastawcie obiektywy aparatów na Wasze działania 
i weźcie udział w konkursie na Najlepsze Zdjęcie 

„Kolping w akcji”. 

Konkurs z nagrodą na Najlepsze 

Zdjęcie „Kolping w akcji” 

Konkurs jest organizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w 
Polsce, zwany dalej Organizatorem, w ramach projektu „AKTYWNIE DLA 
WSPÓLNEGO DOBRA — nowa metoda wzmacniania i aktywizacji 
stowarzyszeń „RAZEM DO PRZODU” współfinansowanego  przez 
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

Szczegóły na odwrocie  



Adresaci konkursu: 
W konkursie na Najlepsze Zdjęcie „Kolping w akcji” do kolpingowskiego kalendarza na 2015 rok 

wziąć może udział każda z Rodzin Kolpinga uczestniczących w w/w projekcie.  
 

Zgłoszenie do udziału w konkursie przebiega w dwóch etapach 
Etap 1.: zgłoszenie mailowe o chęci wzięcia udziału Rodziny Kolpinga w konkursie wysłane na adres 

mailowy: pkwapik@kolping.pl (nie jest wymagany żaden formularz, wystarczy prosta informacja). 

 
Etap 2.: zamieszczenie zdjęć zgodnie ze specyfikacją poniżej (odpowiednie pliki, rozmiary itp.) na 

FTP po przekazaniu przez Organizatora Konkursu hasła umożliwiającego zalogowanie się na tej 

platformie. 

 
Warunki udziału w konkursie  Warunkiem udziału w projekcie jest zamieszczenie na FTP maksymalnie 5 zdjęć w wersji 

elektronicznej, czyli: 
 w plikach typu:  TIFF lub JPEG lub GIF lub PNG   o wysokiej jakości (min 300 DPI)  
 rozmiarze min. 3508 x 4961 pikseli (tzn. 297x420 mm)  przedstawiających działania Rodziny Kolpinga – najchętniej widziane zdjęcia sytuacyjne:  

zbiorowe, z ważnych dla Rodziny wydarzeń, akcji, działań zgodnie z hasłem „Kolping w akcji” 

w tym również ze Świąt NGO organizowanych przez Rodziny Kolpinga w ramach projektu, 
 z prawami autorskimi Rodziny Kolpinga do przesyłanych zdjęć .  

Termin przekazywania zdjęć do konkursu upływa 31 lipca 2014 r. (w tym terminie zdjęcia 

zgłaszane do konkursu muszą znaleźć się na FTP).   

Ocena prac konkursowych Zdjęcia będą oceniane w trzech etapach: Etap  1.: Weryfikacja zdjęć pod kątem spełniania kryteriów jakościowych/technicznych.  
Etap    2.: Ocena zdjęć pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu.  
Oceny dokona dwóch niezależnych ekspertów, reprezentujących środowisko artystyczne . 
Każdy z oceniających wybierze co najmniej jedno zdjęcie z pliku zdjęć każdej Rodziny Kolpinga, ale 

nie mniej niż 12 zdjęć w sumie.  Etap 3.: Spośród zdjęć wyłonionych w etapie 2. (maksymalnie 30 zdjęć) przedstawiciel 

Międzynarodowego Dzieła Kolpinga wybierze zwycięskie zdjęcie oraz  11 zdjęć wyróżnionych.  

Rodzina Kolpinga, której zdjęcie zwycięży, otrzyma nagrodę główną o wartości 200 zł wraz 

dyplomem pamiątkowym. Zwycięskie zdjęcie oraz 11 wyróżnionych zdjęć znajdą się w kalendarzu 

na oddzielnych stronach na każdy miesiąc.  

Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagrody zwycięzcy nastąpi 

podczas konferencji podsumowującej projekt, która będzie miała miejsce w Krakowie w dniach 12-14 

września 2014 r.  
 

Efekt konkursu  
Kalendarz ścienny „Kolping w akcji” na rok 2015 (nakład 1000 szt.), ilustrowany zwycięskimi i 

wyróżnionymi w Konkursie zdjęciami*, który zostanie rozdany podczas konferencji. 
 
* Każda Rodzina Kolpinga, która zgłasza zdjęcie do Konkursu, musi posiadać prawa autorskie do 

niego oraz wyraża zgodę na użycie zdjęcia w publikacji. 

Konkurs „Kolping w akcji” 


