
 

 

              GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

,,GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA W OBIEKTYWIE” 

 

                              REGULAMIN KONKURSU 

I. Organizator 

  Organizatorem konkursu fotograficznego ,,GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA W OBIEKTYWIE” 

(zwanego dalej konkursem) jest Stowarzyszenie Gmina Aktywna + oraz Partner Projektu  Centrum 

Kultury i Promocji  w Kocmyrzów-Luborzyca. 

II. Adresaci Konkursu 

Do konkursu zapraszamy mieszkańców z terenu gminy zarówno dorosłych jak i młodzież. 

III. Cele Konkursu 

1. Promowanie miejsc pamięci ,miejsc historycznych ,tradycje i wydarzenia kulturowe ,obyczaje, 

dzisiejsze zasoby w tym istniejąca infrastruktura, walory turystyczno  – krajobrazowe gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca 

2. Rozbudzanie zainteresowania historią gminy. 

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii. 

4. Zachęcanie do odkrywania na nowo miejscowości i miejsc ważnych dla mieszkańców. 

5. Pokazanie tego, co jest znane w zupełnie nowym świetle, w innym spojrzeniu widziany okiem 

młodego człowieka 

6. Wykorzystanie prac do promocji gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

IV. Przedmiot konkursu 



1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia. 

2. Zdjęcia muszą zostać zrobione w okresie ogłoszenia konkursu i dotyczyć mają terenu gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca. 

3. Ocenie podlegają: pomysłowość, wykonanie zdjęcia, ciekawa prezentacja i sposób 

wykonania. 

V. Zasady uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA(załącznik nr 1 do 

Regulaminu) poprzez akceptację Regulaminu i podpisanie jej przez uczestnika konkursu a także 

pisemne wyrażenie zgody przez Rodzica/Opiekuna na: udział w konkursie, przetwarzanie danych 

osobowych oraz wykorzystanie wizerunku przez organizatorów konkursu (załącznik nr 3 do 

Regulaminu) i dostarczenie ich do Organizatora konkursu do 30 września 2019 roku. 

2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Centrum Kultury i 

Promocji w Kocmyrzów-Luborzyca 

2. Prace będą oceniane w kategorii zgłoszeń indywidualnych. 

Prace mogą być wykonane zarówno aparatami fotograficznymi jak i telefonami komórkowymi lub 

tabletami. 

3. Fotografia powinna posiadać jednego autora. 

4. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs od 3 do 5 fotografii. 

6. W konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie były wcześniej publikowane oraz 

nie brały udziału w innym konkursie. 

7. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

8. Fotografie konkursowe należy wywołać. 

9. Rozmiar wywołanych fotografii konkursowych może mieć wyłącznie format A4 lub A5. 

10. Do wywołanych zdjęć należy również dołączyć fotografię/fotografie w wersji elektronicznej 

na nośniku CD lub pendrive. 



11. Prace, które nie spełniają kryteriów przedstawionych w regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 

12. Do oceny złożonych prac zostanie powołane przez organizatora Jury, które przyzna 

najlepszym pracom nagrody. 

13. Nagrodami w Konkursie będą bony o wartości : I miejsce- 700 zł, II miejsce- 500 zł, III miejsce-300 

zł. 

14. Po konkursie zostanie wydana specjalna okolicznościowa publikacja 

W formie albumu zawierająca zwycięskie fotografie oraz najlepsze fotografie biorące udział w 

konkursie. 

VII. Terminarz 

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeń oraz klauzulą informacyjną(załącznik nr 1,nr.3 do 

Regulaminu) należy dostarczać do 30.09.2019 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w 

Kocmyrzów-Luborzyca, Baranówka 6,który jest Partnerem Projektu. 

2. Każda praca musi mieć doklejoną metryczkę  na odwrocie zdjęcia zawierającą: tytuł pracy ,miejsce 

(miejscowość), imię i nazwisko autora, adres, dane kontaktowe z numerem telefonu, e-mail 

(załącznik nr 2 do Regulaminu) 

3. Prace dostarczone po tym (pkt.1.) terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Przekazane na konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie Organizatora. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu w tym wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi w dwóch pierwszych 

tygodniach października. Ze zwycięzcami konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie oraz 

mailowo. 

VIII. Postanowienia końcowe:  

1. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik 

Konkursu oświadcza, iż: 

1.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do złożonych fotografii 

konkursowej oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografii/fotografiach wyrażają 

zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję. 



1.2. Zgadza się na opublikowanie fotografii zgłoszonej/zgłoszonych na konkurs na oficjalnych 

stronach internetowych: Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminnego Centrum Kultury i 

Promocji w Kocmyrzów-Luborzyca, portalach informacyjnych, slajdach, prezentacjach 

multimedialnych, gazetach, broszurach oraz innych materiałach promocyjnych związanych z 

działalnością Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w tym podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum 

Kultury i Promocji - w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu. 

1.3. Zgadza się na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii zgłoszonej/zgłoszonych 

na konkurs (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w tym w 

szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na 

jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także 

rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu, 

wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz 

odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę 

redakcyjną i komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) 

podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej. 

2. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w 

przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność 

oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora 

szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i 

zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 

3. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja 



Regulaminu należy do Jury. 

Załączniki do Regulaminu: 

Nr 1 Karta Zgłoszenia 

Nr 2 Metryczka do pracy 

Nr 3 Klauzula informacyjna 


