
Konkurs fotograficzny pn. „LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie
zabytki i przyroda”

Informacja o wynikach konkursu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w terminie
od 08.06.2018 r.  do 16.11.2018 r.  przeprowadziła  Konkurs fotograficzny pn.  ,, LGD C.K.
Podkarpacie w obiektywie – zabytki i przyroda’’  
Celem konkursu było:
-  fotograficzna  rejestracja  piękna  krajobrazu  LGD C.K.  Podkarpacie  (Czudec,  Niebylec,  
   Wielopole Skrzyńskie),
- uchwycenie lokalnych zabytków, charakterystycznych miejsc i krajobrazu LGD C.K.     
   Podkarpacie za pomocą fotografii,
-  rozwijanie  osobistych  zainteresowań  oraz  zdolności  twórczych  osób  biorących  udział  
   w  konkursie,
- integracja i aktywizacja mieszkańców
Konkurs podzielony był na trzy kategorie wiekowe :

a) dzieci do 12 roku życia,

b) dzieci i młodzież od 13 do 18 roku życia,
c) od 19 roku życia

W ramach przeprowadzonego konkursu  do biura LGD wpłynęły  22 komplety prac, 
z czego 18 były  złożone w ramach kategorii wiekowej dzieci do 12 roku życia oraz 4 złożone
w ramach kategorii wiekowej od 19 roku życia.

W dniu 23.11.2018 roku Komisja konkursowa,  wyłoniła laureatów konkursu.
Podczas oceniania brano pod uwagę:
- technikę wykonania pracy,  
- oryginalność,
- pomysłowość,
- estetykę.

Kategoria dzieci i młodzież od 13 do 18 roku życia:

I Miejsce -  Szymon Nycz zamieszkały w miejscowości Nowa Wieś, złożył 3 prace 
   fotograficzne o tematyce zabytki LGD, do konkursu zostało wybrane zdjęcie nr 1
-  ,,Przydrożna kapliczka’’  oraz zdjęcie  nr  3 -  ,,  Most  nad Wisłokiem o zachodzie
słońca’’, 
II Miejsce - Karolina Sidor zamieszkała  w miejscowości Zaborów, złożyła 4 prace 
   fotograficzne o tematyce przyrodniczej , do konkursu zostało wybrane zdjęcie nr 3



-  ,,  
    Zaborów październik 2018’’ zdjęcie zostało nagrodzone ,
III. Miejsce - Miłosz Bober zamieszkały w Czudcu , złożył 5 prac fotograficznych o
tematyce zabytki LGD , do konkursu zostało wybrane zdjęcie nr 5 - ,, Stacja kolejowa
w Czudcu’’.

Wyróżnienia:
1. Izabela Czarnik zamieszkała w miejscowości Zaborów, złożyła 4 prace fotograficzne o 
     przyrodniczej do konkursu zostało wyróżnione zdjęcie nr 1- ,, Czudec październik 2018’’,
2.  Diana  Zimny zamieszkała  w  Czudcu  ,  złożyła  3  prace  fotograficzne   o  tematyce  
    przyrodniczej do konkursu zostało wyróżnione zdjęcie nr 3  - ,, Grzyby drzewo’’,
3. Wioletta Leśniak zamieszkała w miejscowości Zaborów, złożyła 2 prace fotograficzne o 
   tematyce  przyrodniczej   do konkursu zostało  wyróżnione  zdjęcie  nr  2  -  ,,  Zaborów  
     październik 2018 ‘’,
4.  Jagoda Magnucka  zamieszkała   Przedmieście Czudeckie, złożyła 3 prace fotograficzne  
    o tematyce zabytki i przyroda , do konkursu zostało wyróżnione zdjęcie nr 2 - ,, Kościół   
     św. Marcina Czudec  październik 2018 ‘’
5. Magdalena Zimny zamieszkała w miejscowości Wyżne, złożyła 2 prace fotograficzne o
    tematyce przyrodniczej, do konkursu zostało wyróżnione zdjęcie nr 1 - ,, Rzeka Wisłok 
    listopad 2018 Wyżne’’,
6.  Kamila  Iskrzycka zamieszkała  w Czudcu,  złożyła  2  prace  fotograficzne  o  tematyce  
    przyrodniczej do konkursu zostało wyróżnione zdjęcie nr 1 - ,, Zachód słońca nad rzeką
    Wisłok’’
7.  Maksymilian   Oliwa zamieszkały  w  miejscowości  Nowa  Wieś  ,  złożył  dwie  prace  
     fotograficzne o tematyce przyroda i zabytki , do konkursu zostało wyróżnione zdjęcie nr 2 
    - ,, Wielki Las Czudec Jesień 2018’’
8.  Michał  Biela zamieszkały  Przedmieście  Czudeckie  ,  złożył  2  prace  fotograficzne  o  
    tematyce przyrodniczej, do konkursu zostało wyróżnione zdjęcie nr 2 - ,, Drzewo  jesienią 
    Przedmieście Czudeckie 2018 ‘’,
9. Bartosz Gandawski zamieszkały w Czudcu , złożył 2 prace fotograficzne o tematyce
    przyroda i zabytki, do konkursu została wyróżniona praca nr 2 - ,, Krajobraz Przedmieście 
    Czudeckie 2018’’,
10. Wojciech Warzocha zamieszkały w Czudcu, złożył 4 prace fotograficzne o tematyce  
    przyrodniczej, do konkursu została wyróżniona praca nr 1 - ,, Siedlisko bobrów 2018’’,
11.  Patryk  Rzepka zamieszkały  w  Czudcu,  złożył  3  prace  fotograficzne  o  tematyce  
    przyrodniczej  ,  do  konkursu  została  wyróżniona   praca  nr  3  -  ,,   Przyroda Czudec  
      Październik 2018’’,
12. Bartosz Krzanowski  zamieszkały w Czudcu, złożył 2 prace fotograficzne o tematyce
    zabytki i przyroda, do konkursu zostały wyróżnione zdjęcie nr 1 - ,, Wielki Las’’ oraz  
      zdjęcie nr 2 - ,, Czudec Rynek 2018’’,
13. Dawid Kasiarz zamieszkały w Czudcu, złożył 2 prace fotograficzne o tematyce zabytki 
     do konkursu została wyróżniona praca nr 2 - ,, Cmentarz w Czudcu 2018 ‘’,



Za uczestnictwo:
1.Mikołaj  Krochmal  zamieszkały  w Czudcu  ,  złożył  1  pracę  fotograficzną  o  tematyce  
    przyroda pt : ,, Czudec wrzesień 2018’’, nagrodę otrzyma za uczestnictwo w konkursie,
2. Martyna Kucab zamieszkała w Czudcu, złożyła 1 pracę fotograficzną o tematyce
    przyrodniczej pt: ,,LAS’’ nagrodę otrzyma za uczestnictwo w konkursie, 

Kategoria wiekowa od 19 roku życia:  
I Miejsce -  Józef Iskrzycki zamieszkały w Czudcu, złożył 5 prac fotograficznych o tematyce
zabytki LGD , do konkursu zostało wybrane zdjęcie 1 - ,, Kapliczka Św. Jana Czudec Dwór’’
oraz zdjęcie nr 3 - ,, Skansen starych nagrobków i kościół św. Marcina’’ zdjęcia te zostały
nagrodzone,
II  Miejsce  - Dominik  Stec zamieszkały  w  Zaborowie,  złożył  5  prac  fotograficznych  
o  tematyce  przyrodniczej,  do  konkursu  zostało  wybrane  zdjęcie  nr  2  -  ,,  Klimatycznie  
o zachodzie ‘’ zdjęcie to zostało nagrodzone,
III Miejsce - Anna Matjas – Nieroda zamieszkała w Czudcu, złożyła 5  prac fotograficznych
o tematyce zabytki LGD , do konkursu zostało wybrane zdjęcie nr 3 - ,,  Stary Cmentarz w
Czudcu 2017’’ zdjęcie zostało nagrodzone ,
III Miejsce -  Anna Barowicz zamieszkała w Jaworniku, złożyła 5 prac fotograficznych  
o tematyce zabytki LGD , do konkursu zostało wybrane zdjęcie nr 5 - ,, Kościół w Lutczy’’
zdjęcie również zostało nagrodzone.

Lokalna  Grupa  Działania  C.K.  Podkarpacie  informuje,  że  w  2019  roku   planuje
ponownie przeprowadzić Konkurs fotograficzny. Wiejec informacji można uzyskań na stronie
internetowej www.ckpodkarpacie.eu. oraz pod nr telefonu 17 276 47 96.     

Serdecznie zapraszamy.                         

http://www.ckpodkarpacie.eu/

