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Szanowni Państwo
Archiwum Państwowe w Łodzi organizuje konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej
Archiwum Pandemii A.D. 2020 – świat pod znakiem maseczki.
Celem konkursu jest zebranie zapisów fotograficznych i filmowych wykonanych
podczas trwającej w 2020 roku pandemii koronowirusa COVID-19, dokumentujących zjawisko
epidemii w naszym kraju, w najbliższym otoczeniu, w życiu codziennym, rodzinnym i
społecznym, kulturalnym i zawodowym.
Uczestnikiem konkursu może zostać osoba prywatna, która zechce podzielić się swoimi
amatorskimi fotografiami lub filmami, np. wykonanymi smartfonem.
Konkurs jest adresowany do osób, które ukończyły siódmy rok życia, zostanie
przeprowadzony w dwóch kategoriach: fotografia i krótki film. Prace będą oceniane w dwóch
grupach wiekowych: 7 – 18 lat, powyżej lat 18.
Oficjalna inauguracja konkursu odbędzie się w Dniu Archiwisty 30 września, prace
będą przyjmowane do 30 października, ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10 listopada.
Szczegółowe zasady konkursu znajdziecie Państwo w załączonym Regulaminie.
Wszelkie

dodatkowe

informacje

można

uzyskać

pod

adresem

mailowym:

konkurs@lodz.ap.gov.pl oraz pod numerem telefonu 42 632 62 01 wewn. 23.

Pl. Wolności 1
91-415 Łódź
tel. (0048 42) 632-62-01
tel. (0048 42) 632-02-02
tel. (0048 42) 633-38-58
fax.(0048 42) 632-02-11

Al. Kościuszki 121

Al. Piłsudskiego 33

tel./ fax. (0048 42) 636-85-35

tel./ fax. (0048 42) 674-75-15

Oddział w Sieradzu
ul. P.O.W. 5,
98-200 Sieradz
tel. (0048 43) 827-16-42

tel./ fax. (0048 42) 636-33-86

WWW: www.lodz.ap.gov.pl

fax. (0048 43) 822-59-90
e-mail: kancelaria@lodz.ap.gov.pl

Więcej informacji o założeniach projektu Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna
kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2) możecie Państwo
znaleźć na stronie: https://www.archiwa.gov.pl/pl/ucategorised/5165.
Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursie przez Państwa podopiecznych. Dla
autorów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto nagrodzone
prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Łodzi oraz
na naszym profilu na Facebook-u. Wszystkie nadesłane materiały zostaną włączone do zasobu
APŁ jako Archiwum Pandemii A.D. 2020.

Dyrektor
Archiwum Państwowego w Łodzi
Piotr Zawilski

Załącznik:
1. Regulamin konkursu Archiwum Pandemii A. D. 2020 – świat pod znakiem maseczki.
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