INFORMACJA PRASOWA

Świeć Się - konkurs fotograficzny na najpiękniejsze
świąteczne iluminacje
OLYMPUS zaprasza do udziału w siódmej edycji akcji „Świeć się z
Energą”, w której wybierane są najpiękniej świątecznie oświetlone
miasta w Polsce a nagrodami są aparaty fotograficzne OM-D E-M10
oraz TG-860. W konkursie fotograficznym mogą wziąć udział miłośnicy
fotografii. Wystarczy wykonać zdjęcie związane tematycznie ze
świątecznymi iluminacjami. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej
wartości 250 000 zł, w tym 200 000 zł na cele charytatywne. Trwająca
kilka tygodni zimowa zabawa nie tylko inspiruje i zachęca Polaków do
świątecznego dekorowania swoich domów i miast, czy uwieczniania
ich na zdjęciach, ale też przekonuje, że tego typu rywalizacja może
także mieć na celu pomoc potrzebującym.
Fotografie do konkursu może zgłosić każdy, istotne, by wykazał się
kreatywnością, pomysłowością i empatią na otaczający nas świat. Prace
zgłoszone do konkursu powinny wyróżniać się różnorodnością kadrów,
nietuzinkowością ujęć i nasyceniem świetlistych barw.
W tym roku po raz kolejny przewodniczącą jury konkursu będzie Lidia
Popiel, która swoim profesjonalnym okiem oceni prace wszystkich
uczestników. Dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie fotografii,
przygotowała specjalne videoporadniki. W krótkich materiałach video,
podpowiada jak wykonać dobre technicznie i nieszablonowe zdjęcia.
– W okresie świątecznym zarówno ulice, jak i nasze domy aż się proszą, by
uwiecznić je na fotografii. I choć operowanie światłem nie jest prostą rzeczą,
to nie zniechęcajmy się. Próbujmy, eksperymentujmy i bawmy się tą
gwiazdkową aurą w obiektywie. Święta to też doskonała okazja, aby zrobić
pamiątkowe zdjęcia naszym bliskim. Wszystkie fotografie, zawierające w
sobie magiczny pierwiastek świąt, będziemy oceniać w konkursie „Świeć się
z Energą” – mówi Lidia Popiel, fotografka, wykładowczyni w Warszawskiej
Szkole Filmowej.
Wszyscy chętni uczestnicy, aby wziąć udział w konkursie powinni założyć
album zawierający do ośmiu zdjęć o szeroko pojętej tematyce świątecznej.
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ETAP REGIONALNY – do wygrania aparaty OLYMPUS TG-860
W pierwszej kolejności rywalizacja rozegra się pomiędzy uczestnikami na
etapie regionalnym. Internauci oraz jurorzy wybiorą po 10 zwycięzców z
każdego województwa, którzy powalczą w ogólnopolskim finale. W każdym
województwie nagrody otrzymują zdobywcy trzech pierwszych miejsc.
Zwycięzca w etapie wojewódzkim otrzyma aparat fotograficzny OLYMPUS
TG-860 odporny na kurz, zachlapania, upadki i mróz (o wartości ok. 1200
zł), natomiast laureaci drugiego i trzeciego miejsca bon na zakupy w
internetowym sklep.energa.pl o wartości 200 zł. W sumie, do rywalizacji o
zwycięstwo ogólnopolskie staną autorzy 160 zdjęć. Nagrody, przygotowane
przez Grupę Energa oraz partnerów zabawy, otrzymają zdjęcia
najpopularniejsze wśród Internautów oraz te najwyżej oceniane przez jury
konkursu.
OLYMPUS TG-860 daje entuzjastom akcji wszystko, czego potrzebują.
Aparat posiada jeden z najszerszych obiektywów dostępnych obecnie w
aparatach kompaktowych (21-105mm*) i dodatkowy spust migawki
umieszczony na przodzie aparatu. Dzięki temu, wszyscy uzależnieni od
adrenaliny mogą robić ostre zdjęcia, wyraźne, efektowne selfies i filmy w
wielu formatach, w locie, w rękawiczkach lub bez, lewą albo prawa ręką.
Odchylany ekran LCD ułatwia kadrowanie selfies i innych ujęć w sytuacjach,
kiedy nie można patrzeć bezpośrednio na tył aparatu. Posiadacze TG-860
mogą zdalnie kontrolować swój aparat poprzez Wi-Fi przy użyciu smartfona,
dodawać do zdjęć geotagi i publikować je na portalach społecznościowych
za pomocą OLYMPUS OI.Share praktycznie z każdego miejsca na ziemi.
TG-860 można zdecydowanie nazwać aparatem do zadań specjalnych: jest
wodoszczelny do 15 metrów, odporny na upadki z wysokości do 2,1 m,
odporny na zgniatanie masą 100 kg. odporny na kurz i mróz do -10°C.
http://www.olympus.pl/site/pl/c/cameras/digital_cameras/tough/tg_860/index.
html
ETAP OGÓLNOPOLSKI – do wygrania aparaty OLYMPUS OM-D E-M10
Publiczność w etapie ogólnopolskim wybierze i nagrodzi troje faworytów, na
których będą czekały nagrody w postaci: za I miejsce – aparat fotograficzny
OLYMPUS OM-D E-M10 – uznany za najlepszy kompaktowy aparat
systemowy w konkursie EISA 2014-2015, wyposażony w m.in. w
zaawansowaną stabilizację obrazu i Wi-Fi (o wartości 3000 zł) oraz bon o
wartości 500 zł, II miejsce – bon o wartości 500 zł i za III miejsce – bon o
wartości 200 zł. Wszystkie nagrody do wykorzystania w internetowym
sklep.energa.pl
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Jury pod przewodnictwem Lidii Popiel wskaże zdobywcę Grand Prix
konkursu, który weźmie udział w warsztatach fotograficznych z jurorką.
OLYMPUS OM-D E-M10 – zaawansowany bezlusterkowiec
Najmniejszy bezlusterkowiec OLYMPUS wyróżnia się wysoką jakością
obrazu, przyciąga uwagę klasycznym wyglądem i w pełni metalowym
korpusem. Ustawia ostrość z prędkością E-M5 i jest tak wydajny jak flagowy
E-M1. E-M10, przypominający konstrukcją i funkcjonalnością lustrzanki,
wyposażony jest w procesor obrazu TruePic VII, a także technologię WiFi
zastosowaną wcześniej w E-M1. Jest jednak znacznie mniejszy, a mimo to
doskonale leży w dłoni. Wymagających fotoamatorów szukających
wydajnego aparatu, z którego można by korzystać na co dzień, z pewnością
zainteresują kompaktowe gabaryty i niezwykłe parametry E-M10: duży,
szybki wizjer elektroniczny o rozdzielczości 1 440 000 punktów, 3-calowy,
uchylny ekran LCD, 3-osiowa stabilizacja obrazu, ultraszybki autofokus
FAST AF i wysuwana lampa błyskowa.
http://www.olympus.pl/site/pl/c/cameras/om_d_system_cameras/om_d/e_m1
0/index.html
DODATKOWE NAGRODY W KATEGORIACH TEMATYCZNYCH
Na autorów zwycięskich prac w czterech kategoriach: „Moje miasto”, „Mój
dom”, „Moja rodzina” oraz „Moja iluminacja” czekają aparaty fotograficzne
OLYMPUS OM-D E-M10 (o wartości 3000 zł) oraz bony na zakupy w
internetowym sklep.energa.pl o wartości 500 zł.
W obu etapach „Świeć się z Energą” głosy internautów oddawane będą za
pośrednictwem serwisu www dzienników lokalnych, Facebooka lub SMS. Do
konkursu zdjęcia można zgłaszać od 4 grudnia 2015r., do 6 stycznia 2016r.
a głosowanie rozpoczyna się 11 grudnia br. Finalistów poznamy 15 stycznia
2016 r., natomiast zwycięzców 26 stycznia 2015 r.
Strona konkursu:
http://swiecsie.pl/konkurs-foto/

W sprawie pytań i dodatkowych informacji, prosimy kontaktować się:
OLYMPUS Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 366 00 77
Email: biuro.polska@olympus-europa.com
http://www.olympus.pl
http://partner.olympus.pl
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