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Jednostki Samorządu Terytorialnego
Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz czternasty realizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie
sercu”. Konkurs kierowany jest do fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto
pokazać innym. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Serdeczne Mazowsze” nawiązujące do serdeczności
i gościnności zarówno mieszkańców jak i samego regionu. Najistotniejsze są emocje. To one inspirują, zniewalają,
uwodzą. Najważniejsze, by uczucia były pozytywne i prawdziwe. Wychodziły z wnętrza tego miejsca i mieszkających tam
ludzi. Takich zdjęć oczekujemy w tym roku od uczestników konkursu. W powiązaniu z tą ideą w celu wzbudzenia
pozytywnych emocji oraz zintegrowania mieszkańców regionu, Departament planuje również organizację cyklu
plenerowych wydarzeń kulturalno-promocyjnych pod tym samym hasłem, które, mamy nadzieję, zapoczątkują serię takich
imprez skierowanych do szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim mieszkańców poszczególnych regionów
Mazowsza. Imprezy te odbywać się będą w pięciu największych miastach - Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce, Radom.
Zależy nam na tworzeniu wizerunku Mazowsza jako regionu – lokalizacyjnie, historycznie, kulturowo i biznesowo –
stanowiącego serce Polski, a tym samym ostoję polskości. Dlatego pragniemy zaprosić uczestników konkursu
do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić
na fotografii i dzielenia się swoimi wrażeniami ze wszystkimi.
Nabór prac konkursowych potrwa do 14 czerwca br. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo.
W pierwszym etapie Jury wybierze dziesięć wyróżniających się prac, których autorzy wezmą udział w weekendowych
wyjazdowych warsztatach fotograficznych organizowanych wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.
W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów Jury wybierze 3 zwycięskie prace, a laureaci
zostaną wyróżnieni podczas finałowej gali i otrzymają nagrody.
Zapraszam do zapoznania się z zasadami i regulaminem konkursu na stronie internetowej www.mazovia.pl
w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne/.
Chciałbym, aby udział w konkursie stanowił dla uczestników nie tylko wyzwanie artystyczne, ale także impuls
do lepszego poznania Mazowsza i jego walorów turystycznych. Zwracam się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu
informacji o konkursie w podległych Państwu szkołach, instytucjach kultury i innych stosownych miejscach, jak również
w serwisach internetowych.
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