
KONKURS FOTOGRAFICZNY NA AUTOPORTRET / SELFIE 

eMOCjenaPLUS    
 

1. Organizator: 

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO,  

17 Stycznia 56a, 06-400 Ciechanów 

570 809 003 

konkurs@coekstudio.pl  

 

2. Cel:  

Mottem konkursu jest cytat Frederico Moccii  

„Uśmiech to taka krzywa, która wszystko prostuje”. 

Celem konkursu jest zebranie artystycznych portretów / selfie  

uśmiechniętych mieszkańców miasta Ciechanów  

oraz stworzenie wystawy / kolażu, który ozdobi deptak – ul. Warszawską –  

w grudniu 2020 i styczniu 2021 roku – w gablotach wystawowych. 

 

Każdy uśmiech ma swój powód – na zdjęciu chcemy zobaczyć zarówno uśmiech,  

jak i zdanie, które go uzasadnia, rozpoczynające się od słów 

 - Uśmiecham się, gdy…    /   - Uśmiechamy się, gdy… 

 

Nasze uśmiechy zniknęły ( chwilowo!)  pod maseczkami –  

zaraźmy się zatem uśmiechami, które rozjaśnią nasze spacery  

ul. Warszawską w dwa najzimniejsze miesiące roku        

 

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie – 

 

• Przesłanie dowolnie edytowanego / artystycznie przerobionego –  

im więcej fantazji tym lepiej!!!       - selfie / portretu fotograficznego 

(zdjęcia uśmiechniętej jednej,  lub KILKU twarzy - w przypadku rodziny!!! )  

wraz z umieszczonym na nim zdaniem –  

„Uśmiecham się, gdy…” / „Uśmiechamy się, gdy…”  

oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego  

na adres konkurs@coekstudio.pl  do 25.10.2020 r.;  

 

• Osobom niepełnoletnim – dodatkowo – formularz zgłoszeniowy musi 

podpisać rodzic / opiekun prawny. Formularz zgłoszeniowy – poniżej. 
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4. Jury konkursowe oceni:  

• inwencję twórczą obróbki zdjęcia  

(niezależnie od użytych do tego programów czy aplikacji); 

• zaraźliwość hasła powodującego uśmiech       

• zaraźliwość uśmiechu! – i tutaj WSZYSCY macie gwarantowaną  

nagrodę pocieszenia       Wszystkie uśmiechy pojawią się też na wystawie        

 

(Uwaga – Wyjątki!!! – jeśli powód do uśmiechu zawiera w sobie znamiona o zabarwieniu 

politycznym, religijnym, obraźliwym, wulgarnym lub sugeruje jakiekolwiek uprzedzenia / 

zawiera ślady mowy nienawiści – nie będzie poddawany ocenie jako niezgodny z hasłem 

eMOCjenaplus.) 

 

5. Nagrody: 

I miejsce – profesjonalna sesja zdjęciowa dla autora selfie, na którym stężenie emocji na 

plus jest kosmicznie niewiarygodne        

II miejsce – bon do księgarni  

III miejsce – gra planszowa  

Wzór godny naśladowania       i formularz zgłoszeniowy …. Poniżej… 3,2,1…       

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

eMOCjenaPLUS 
 

1. Imię i nazwisko właściciela uśmiechu / lub imiona i nazwisko Rodzinki  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Numer kontaktowy ………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Uśmiecham / Uśmiechamy się, gdy… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka 

danych osobowych oraz wykorzystanie zdjęcia konkursowego  

w ramach konkursu oraz wystawy pokonkursowej pt. eMOCjenaPLUS.  

 

 

……………………………………….………………………………………………………………….. 

Podpis właściciela uśmiechu / Głowy uśmiechniętej Rodziny :) 

 

 

……………………………………………….…………………………………………… 

(Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego ) 

– w przypadku gdy właściciel uśmiechu jest niepełnoletni :)  


