
Wakacje Morskie Gdyni 

Konkurs Legenda Morska w Obiektywie  

 

Morze, Gdynia z architekturą w tle na fotograficznych obrazach, układających się w wakacyjną 

opowieść o Legendzie Morskiej. Zapraszamy wszystkich do udziału w fotograficznym konkursie 

Legenda Morska w Obiektywie. Na prace konkursowe czekamy do 16 września, ale już dzisiaj 

zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu i przede wszystkim do własnego, osobistego 

spojrzenia na specyficzny, gdyński pejzaż kontaktu morza z lądem 

Celem Konkursu jest promocja walorów edukacyjnych i turystycznych projektu  miejskiego Legenda 

Morska Gdyni, w tym  związanych z nim wydarzeń np. spacerów, tradycji i ceremoniałów, tras szlaku 

miejskiego, atrakcji na szlaku, a także aktualnej oferty rekreacji morskiej.  Ważna jest zarówno 

kompozycja fotografii, moment zdjęcia, jak i pomysł oraz zgodność z tematem. 

Wydzieliliśmy 5 kategorii konkursowych: 

 WKM - Wakacje Morskie Gdyni - wypoczynek letni w Gdyni, w tym związany z morzem. 

 IM - Inspiracje Morskie  - jak wpływa morze na wyobraźnię,  kreatywność ludzi, edukacje np. 

warsztaty w Akwarium Gdyńskim czy Centrum Nauki Experyment. 

 LM - Legendarne miejsca - atrakcje morskie Gdyni związane z historią, szczególnie ujęte 

w sposób zaskakujący, twórczy. 

 CM - Człowiek i Morze - portrety ludzi związanych z morzem. 

 WM - Wydarzenia Morskie - fotoreportaż morski. 

 Można nadesłać tylko jedno ulubione, szczególnie "trafione" w opinii autora zdjęcie, ale zachęcamy 

do szerszego udziału - każdy uczestnik może nadesłać do 3 zdjęć w każdej kategorii, w więc w sumie 

nawet 15 fotografii.  Zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej lub 

kolorowej, spełniające następujące wymogi techniczne: 

- format pliku JPG bez kompresji, rozdzielczość 300 dpi, dłuższy bok nie krótszy niż 20 cm. 

Najwyżej ocenione przez Jury prace konkursowe zostaną nagrodzone.  

Prace należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 16 września 2016. 

Szczegółowe postanowienia zawarte są w Regulaminie konkursu  

LEGENDA MORSKA W OBIEKTYWIE dostępnym tutaj:  http://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html   

Organizator konkursu - Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia 


