KONKURS
FOTOGRAFICZNY
1999
ROZSTRZYGNIĘTY!
(NOWY KONKURS
- OTWARTY!)

Po burzliwych obradach jury został rozstrzygnięty żeglarski konkurs
fotograficzny „Rejsu", ogłoszony
w marcu 1999 r. Czytelnicy nadesłali
ponad sto prac. Mimo że nie były dziełem profesjonalistów, stały przeważ-

nie na wysokim poziomie. Wybranie
najlepszej spośród wielu równorzędnych nie było łatwe. Zdecydowana
większość prac to zdjęcia sytuacyjne,
stąd też postanowiono nagrodzić fotografię nieco odmienną - wyróżnia-
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jącą się estetycznym podejściem, nastrojową i refleksyjną, wymagającą
niezłej techniki i przemyślanego potraktowania tematu.
l nagrodę-zestawfotograficzny
Nikon (aparat, statyw i torba fotogra-

ficzna)- otrzymuje p. Tomasz Harsze
z Rybnika, za zdjęcie pt. „BIEGNĄCA
PO FALACH w nocnej scenerii", wykonane aparatem Yashica 108.
Zdjęcie zamieszczamy na sąsiedniej
stronie. (Laureata prosimy o kontakt
z redakcją celem odebrania nagrody)
Trzy równorzędne wyróżnienia
i roczne prenumeraty „Rejsu" w roku 2000 otrzymują:
„ZAWISZA i CHOPIN w porcie
Ushuaia", autor Mariusz Chyliński
„Pod mostem", autor Grzegorz
Galiński
„Poranek w Trzebieży", autor
Zygmunt Piuciennik z Łodzi
Nagrodzonym gratulujemy, a autorom pozostałych zdjęć dziękujemy
i spieszymy zapewnić, że Ich prace
również nie pozostaną bez wyróżnienia - w postaci opublikowania
w przyszłych numerach „Rejsu" i na
redakcyjnej stronie internetowej.

..ZAWISZA i CHOPIN w porcie Ushuaia"

Równocześnie ogłaszamy nową
edycję konkursu fotograficznego na
rok 2000.

Regulamin:
1. Każdy może przysłać maksymalnie dwie fotografie o tematyce
żeglarskiej (czarno-biale lub barwne,
na błyszczącym papierze) w formacie nie mniejszym niż 18 x 24 cm,
opatrzone imieniem i nazwiskiem,
adresem z kodem pocztowym oraz
informacją o marce i typie aparatu,
którym zostało wykonane.
2. Zdjęcia należy przysyłać
w usztywnionych kopertach z dopiskiem „Konkurs fotograficzny 2000",
na adres redakcji „Rejsu": ul. Sokratesa 7, 01-909 Warszawa.
3. Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne ze zgodą na ich bezpłatną
publikację w magazynie „Rejs" i na
naszej stronie internetowej oraz reprodukowanie zdjęć dla celów reklamowych w prasie, TV, na plakatach
i w innych wydawnictwach promujących magazyn „Rejs" i wydawcę.
4. Zdjęcia na konkurs nie podlegają zwrotowi, za co z góry przepraszamy.
5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi w grudniu 2000 roku.

„Pod mostem"

„Poranek w Trzebieży"
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