
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego 

„Sołectwo Królewo w obiektywie” 

 

1. Organizatorzy: 

 Organizatorami konkursu jest grupa nieformalna KIAWAKA . 

 

2.  Cele konkursu: 

- ukazanie piękna SOŁECTWA KRÓLEWO, jego specyfiki oraz utrwalenie 

wydarzeń i różnorodnych sytuacji z życia wsi, 

- zebranie aktualnej dokumentacji fotograficznej , 

- popularyzacja twórczości fotograficznej, 

- uchwycenie charakterystycznych miejsc, 

- zebranie materiału fotograficznego do zorganizowania wystawy.  

 

3.   Warunki uczestnictwa 

- konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących, 

- każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 1 prac w każdej z kategorii, wykonanych  

w br. 

- technika prac jest dowolna. Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe, 

- nadsyłane zdjęcia powinny mieć jedną z dwóch form: cyfrową - zdjęcia w formacie JPG 

nagrane na płycie CD/DVD lub papierową - zdjęcie wywołane w zakładzie 

fotograficznym bądź wydrukowane na papierze fotograficznym - w formacie minimum 

15 x 21cm. 

- każdą pracę w formie papierowej oraz płytę CD/DVD należy opisać. Opis powinien 

zawierać: imię i nazwisko wykonawcy zdjęcia, wiek, jego adres zamieszkania oraz tytuł 

konkursu, 

- pliki ze zdjęciami należy przesłać na adres gokis11@wp.pl lub dostarczyć do świetlicy 

wiejskiej w Królewie do dnia 10.09.2018 r. 

mailto:gokis11@wp.pl


- autor zdjęcia dołącza do prac: pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział  w 

konkursie; oświadczenie, iż to on jest autorem zdjęcia oraz nie dokonywał żadnych 

edycji/retuszu fotografii przy pomocy programów do obróbki zdjęć (załącznik nr 1).  

 

4.   Kategorie 

Prace powinny dotyczyć trzech kategorii:  

- tradycja/ludzie,  

- zabytki, 

- przyroda,  

oraz być bardzo dobrej jakości (prace słabej jakości, tj. niewyraźne, rozmyte bądź w zbyt 

małym rozmiarze będą zdyskwalifikowane). 

 

5. Nagrody 

Dla każdego uczestnika  przewidziane są  nagrody rzeczowe. Nagrody są finansowane ze 

środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy 

Lokalne 2018. 

 

 6. Kryteria oceny prac konkursowych  

Nadesłane prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

      a) zgodność z przedmiotem konkursu oraz Regulaminem, 

      b) wartości projektowe: estetyka, technika, oryginalność fotografii,  

      c) wartości regionalne: prezentacja piękna regionu i zwyczajów. 

 

7. Jury 

Organizatorzy konkursu powołają jury, które zadecyduje o: 

- zakwalifikowaniu prac do konkursu, 

- przydziale nagród, 

- zakwalifikowaniu prac na wystawę pokonkursową. 

 

O wynikach konkursu i terminie wystawy pokonkursowej nagrodzeni  oraz osoby, których 

prace zostaną zakwalifikowane do wystawy, zostaną powiadomieni. 

Wernisaż wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród laureatom odbędzie się na PIKNIKU 

RODZINNYM 29.09.2018 R. 

 



8. Dane osobowe 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 

marketingowych organizatora. 

 

           Bliższych informacji na temat konkursu udziela p. Katarzyna Dziura 

 

Uwago końcowe: 

Konkurs jest bezpłatny .Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność 

organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz 

promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu. 

Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest 

równoznaczne z uznaniem regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  do Regulaminu konkursu  fotograficznego 

  

  

  

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 

  

           Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.).  

  

            Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy mojego dziecka w celach określonych w regulaminie 

konkursu.  

 

 

  

            .......................................                                                                       …………………… 

              miejscowość, data                                                                                podpisy rodziców  

                                                                                                                (opiekunów prawnych dziecka)  
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