
Galeria Dobrych Pomysłów - konkurs fotograficzny Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego

Uważasz, że Twoja pasja jest wyjątkowa? Realizujesz projekt biznesowy, naukowy lub społeczny? 
Chcesz w przyszłości zrealizować swoje projektowe marzenie? Pokaż nam to w obiektywie! 
Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego organizuje konkurs dla studentów, doktorantów i 
pracowników UW i WUM, w którym możecie pochwalić się przed społecznością uniwersytecką 
swoją inicjatywą w artystycznym ujęciu!

Zadaniem konkursu jest przedstawienie swojej inicjatywy (pomysłu, usługi, działania, projektu 
społecznego - istniejącego lub planowanego) w dowolny sposób i w dowolnej technice przedstawcie 
na fotografii swoją inicjatywę. Dodatkowo należy przesłać jej krótki opis - w zgłoszeniu opiszcie w 
kilku zdaniach, w jaki sposób zmienia ona świat! Jeśli cenicie pracę zespołową, możecie wystartować 
w konkursie w duecie z osobą, która uwieczni Wasz projekt. 

Zdjęcia konkursowe obrazujące daną inicjatywę, wraz z jej opisem, należy przesłać na 
promocja@inkubator.uw.edu.pl w terminie do 7 października br., w tytule wiadomości wpisując 
“Konkurs GALERIA DOBRYCH POMYSŁÓW - imię i nazwisko autora/duetu”. Uczestnik lub duet może 
zgłosić do konkursu maksymalnie trzy fotografie (trzech swoich inicjatyw). Do zgłoszenia należy 
dołączyć wypełnione oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz przetwarzania danych 
osobowych, które znajdziecie na stronie konkursu: http://bit.ly/GaleriaDobrychPomysłów

Wyboru finałowej trzynastki dokona jury konkursowe, w którego skład wejdą przedstawiciele 
środowisk twórczych oraz biznesowych i akademickich. Przewodniczącym jury jest prof. AQndrzej 
Zygnuntowicz z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Spośród 13 finalistów wyłoniony
zostanie zwycięzca, nagrodzony nagrodą główną. 

Nagrodą dla autorów trzynastu najlepszych zdjęć będzie umieszczenie ich na wystawie plenerowej na
terenie Uniwersytetu Warszawskiego oraz stworzenie ze zwycięskich ujęć limitowanej edycji 
kalendarza na rok 2019! Zwycięskie zdjęcie zostanie umieszczone na okładce kalendarza oraz planszy 
otwierającej wystawę plenerową. Dla autora zwycięskiego zdjęcia przewidziana jest także nagroda 
rzeczowa. Dodatkowo zdjęcie z największą liczbą polubień i reakcji ze strony głosujących internautów 
zostanie wyróżnione nagrodą publiczności i upominkami od Inkubatora UW.

Honorowym patronatem konkurs i wystawę plenerową objęła Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawa.
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