Protokół z posiedzenia Komisji IV edycji Konkursu Fotograficznego
pt. „W 365 dni dookoła Gminy Limanowa”

W dniu 6 listopada 2019 r. zebrała się Komisja powołana do rozstrzygnięcia IV edycji
Konkursu Fotograficznego „W 365 dni dookoła Gminy Limanowa”, na który do dnia
31 października 2019 r. wpłynęło 130 prac.
Komisja Konkursowa w składzie:
1. Grégory Michenaud – /Przewodniczący/ - Francuz od blisko 15 lat mieszkający w
Polsce. Fotografik. Realizator projektów dokumentalnych i reportaży.
2. Anna Rosiek – artysta/fotograf
3. Janina Malinowska - fotograf - z ramienia Organizatora Konkursu
4. Wojciech Korabik – Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy
Limanowa
po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie
Regulaminu Konkursowego, poddała artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie,
które nadesłane zostały w trzech kategoriach: krajobrazy, flora i fauna oraz w kat. inne.
Spośród 130 zdjęć do ścisłej czołówki Komisja zakwalifikowała 29 fotografii,
a następnie z nich wybrała laureatów konkursu - autorów najlepszych zdjęć.

LAUREATAMI KONKURSU zostali:
w kat. KRAJOBRAZY:
I miejsce zajęło zdjęcie Łany wykonane przez Kamila Folwarskiego
II miejsce - zdjęcie Spacer autorstwa Justyny Franczak
III miejsca - nie przyznano

w kat. FLORA i FAUNA:
dwa równorzędne I miejsca - zdjęcie Tajemnicze kocie oko - Anety Paruch oraz zdjęcie
A kuku - Kacpra Ślusarczyka
II miejsca - nie przyznano
III miejsce - zdjęcie Mamy go! Prawdziwek - Grażyny Bierowiec
wyróżnienia otrzymały zdjęcia: W stronę słońca - Maćka Sułkowskiego, Mam coś na oku Sławomira Cabały oraz Kropelki po deszczu - Anety Paruch

w kat. INNE:
I miejsce - Gościu siądź po dachem - Marii Trzupek
II miejsce - Wakacje - Krystyny Trzupek
III miejsce - Dom - Marceliny Pałka
wyróżnienia: W domu najlepiej - Darii Bokowy i Nie zapomnę - Grażyny Bierowiec
Komisja nadmieniła, że część nadesłanych na Konkurs fotografii ze względu na
niezastosowanie się do wytycznych Regulaminu nie zostało ocenianych. Powodem była
tutaj m.in. zbyt mała rozdzielczość zdjęć, miejsce wykonania fotografii - poza terenem
gminy Limanowa, czy też stosowanie programów graficznych powodujących ingerencję
w ostateczny wygląd zdjęcia.
Autorzy najlepszych prac zgodnie z Regulaminem otrzymają nagrody, których wręczenie
nastąpi w obecności przedstawicieli Komisji Konkursowej.
Laureaci Konkursu o przyznanych im nagrodach zostaną powiadomieni telefonicznie bądź
drogą e-mailową. W trakcie uroczystego podsumowania Konkursu można będzie
podziwiać prace, które zakwalifikowały się ścisłego etapu konkursu.

Na tym Protokół zakończono i podpisano.
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