
 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Wiosna w naszej okolicy” 

I. Organizator konkursu oraz informacje ogólne  

Organizatorem konkursu fotograficznego „Wiosna w naszej okolicy”, zwanego dalej „Konkursem” jest 
Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (GPCKiE), zwane dalej „Organizatorem”. 
Konkurs jest ogłaszany w ramach realizacji przez GPCKiE w Plichtowie projektu Wolontariatu 
Europejskiego pt. „Odkryj swoją okolicę – odkryj siebie”. 

II. Cele konkursu 
 

 Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią wśród różnych grup wiekowych (dzieci, 
młodzieży, dorosłych) – mieszkańców gminy Nowosolna. 

 Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata, najbliższej okolicy (terenu gminy 
Nowosolna) i zachęcenie do jego utrwalania na fotografii. 

 Poznanie pięknych miejsc na terenie gminy, ponowne odkrycie miejsc zapomnianych i 
ukazanie ich walorów. 

 Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej rzeczywistości. 
 Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy (gmina Nowosolna). 
 Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego. 
 Popularyzowanie twórczości fotograficznej. 

 
III. Tematyka konkursu 

 
Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.  
 

IV. Uczestnicy konkursu 

Konkurs „Wiosna w naszej okolicy” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią 
mieszkańców gminy Nowosolna. 

V. Zgłaszanie prac 
 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie do biura GPCKiE w 
Plichtowie pliku w formie elektronicznej (na nośniku)  oraz wydruku na formacie nie 
mniejszym niż 15 x 21 cm. Zdjęcie w formie elektronicznej (na nośniku) musi być w formacie 
JPG.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 3 zdjęć pojedynczych (reportaże zdjęciowe 
nie będą brały udziału w konkursie).  

3. Każde zdjęcie zgłoszone przez uczestnika do konkursu musi zawierać również osobną Kartę 
Zgłoszeń (dostępną w biurze GPCKiE lub na stronie www.gpckie.pl), w której uczestnik poda: 

 dane personalne (imię, nazwisko, adres), 
 nazwę szkoły i klasę (w przypadku kategorii: dzieci i młodzież) 
 numer telefonu oraz adres e-mail, 
 tytuł fotografii,  
 datę i opis miejsca wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 
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 oraz złoży podpis świadczący o samodzielności wykonania zdjęcia i akceptacji warunków 
uczestnictwa w konkursie 

4. W przypadku udziału w Konkursie dzieci i/lub młodzieży niepełnoletniej (podczas oddawania 
Karty Zgłoszeń w biurze GPCKiE) rodzic/bądź opiekun prawny wyraża zgodę na udział w 
Konkursie dziecka/osoby młodej poprzez złożenie podpisu na Karcie Zgłoszeń.  

5. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 8 maja 2017 r. 
6. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających 

zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - 
rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, 
są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie 
zdyskwalifikowane. 

7. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach. 
8. Zdjęcia mogą być zgłaszane do konkursu tylko przez ich autorów. 
9. Uczestnikami i autorami zdjęć w Konkursie mogą być wyłącznie mieszkańcy gminy Nowosolna. 
10. Wszystkie prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 
11. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

 Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez 
Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć 
wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie internetowej Organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji 
nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w 
innych publikacjach związanych z konkursem. 

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw 
osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz 
że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na 
fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie 
opisanym powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 
tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, 
jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 
roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z 
tego tytułu. 

VI. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. Wszystkie zdjęcia złożone w biurze GPCKiE do Konkursu (spełniające wymogi formalne) 
podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.  

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość 
artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.  

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace w każdej z kategorii, które zajmą pierwsze, 
drugie i trzecie miejsce. 

4. Prace będą oceniane w III kategoriach: dzieci (szkoła podstawowa i młodsze), młodzież 
(gimnazjum i szkoła średnia – do 20 r.ż), dorośli (od 21 r.ż – studenci, osoby 
pracujące/niepracujące, seniorzy). 

5. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad. 
6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 
7. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie/drogą 

elektroniczną. Informacja o wynikach Konkursu będzie zamieszczona również na stronie 
internetowej Organizatora (www.gpckie.pl) oraz profilu na facebooku. 

8. Uroczysta prezentacja zwycięskich prac (i wszystkich biorących udział w konkursie) 
oraz nagrodzenie zwycięzców Konkursu nastąpi podczas Święta Gminy Nowosolna w dniu 28 
maja 2017r. , które zorganizowane zostanie na terenie GPCKiE w Plichtowie.  
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VII. Nagrody 

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody (w każdej kategorii: dzieci, młodzież, dorośli): 
•   za zajęcie I miejsca –  dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + nagroda  
•   za zajęcie II miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + nagroda  
•   za zajęcie III miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + nagroda  
 
2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród oraz do przyznania wyróżnień w dowolnej ilości, w 
każdej kategorii. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gpckie.pl. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 
wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wypełnienie Karty Zgłoszeń jest jednoznaczne z przyjęciem 
przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 

 


