
Regulamin Gminnego Konkurs Fotograficznego 

 pt „Wisła w obiektywie”. 

  

I. Organizatorzy 

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi z 

siedzibą przy ulicy Warszawskiej 31 w Małej Wsi.  

2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski 

3. Patronat medialny nad konkursem objął e-wyszogród.pl 

 

II. Temat i Cele Konkursu 

1. Temat konkursu brzmi „Wisła w obiektywie” 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej, przedstawiającej wiślańskie 

pejzaże, na których przedstawiona zostanie Wisła- Królowa Polskich Rzek.  

3. Cele Konkursu: 

➢ Promocja Roku 2017 jako Roku Wisły 

➢ Pobudzanie w mieszkańcach gminy aktywności poznawczej 

➢ Dokumentacja walorów przyrodniczych Wisły 

➢ Rozwijanie kreatywności inspirowanej motywem królowej polskich rzek- Rzeki 

Wisły 

4. Na konkurs można zgłaszać jedynie prace wykonane w terminie od 01.07.2017 do 

30.08.2017 roku wraz z podaniem lokalizacji wykonania danej fotografii (miejscowość i 

powiat). 

III. Uczestnicy 

1. W konkursie mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Gminy Mała Wieś. 

2. Nie obowiązuje limit wiekowy- w przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić 

załącznik nr 2 do regulaminu- deklarację 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Każdy z Uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie 2 fotografie. 

2. Uczestnictwo w konkursie rozumie się poprzez dostarczenie swojej pracy wraz z 

formularzem zgłoszeniowym -załącznik nr 1 do regulaminu, w przypadku osób 

niepełnoletnich także deklarację- załącznik nr 2 (formularz wypełnia uczestnik a 

deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny) 

3. Fotografie należy składać w formie tradycyjnej tzn. papierowej w formacie A4 wraz z ich 

wersjami cyfrowymi na płycie cd. 

4. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko autora, adres, telefon 

kontaktowy, wiek, datę wykonania i adres e-mail  - Osoby niepełnoletnie dołączają 

pisemna zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie.  

5. Wersje cyfrowe zdjęć muszą spełniać następujące warunki: rozdzielczość minimum: 

2400x1600, 300dpi w formacie jpg 

6. Organizator ma prawo wyłączenie z konkursu prac odbiegających od tematu konkursu. 

7. Z chwilą przekazania prac przechodzą one na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

8.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w 

dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w 

innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania. Prace te będą opisywane 

imieniem i nazwiskiem Autora. 



V. Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy składać w terminie od 01.07.2017 do 30.08.2017 

2. Prace należy dostarczyć bezpośrednio do Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w 

Małej Wsi, wraz z karta zgłoszeniową (w przypadku osób niepełnoletnich razem 

deklaracją) i wersja elektroniczną w kopercie z dopiskiem Konkurs pt „Wisła w 

obiektywie- konkurs fotograficzny” 

3. Prace dostarczone po wskazanym terminie nie będą oceniane 

 

VI. Ocena prac konkursowych 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 września 2017 roku podczas obchodów XIX Dni 

Gminy Mała Wieś 

2. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.  

3. Procedura prac Jury Konkursowego jest niejawna, a decyzja ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

4.  Jury konkursowe wybierze 3 najlepsze prace, przyznając I, II , III miejsce  

5. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane podczas XIX Dni 

gminy Mała Wieś w dniu 10 września. 

6. Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie organizatora. 

 

VII. Nagrody 

1. Spośród uczestników zostanie wyłonionych 3 laureatów- zdobywca nagrody głównej 

oraz drugiego i trzeciego miejsca, 

2. Nagrody za zajecie I,II i III miejsca wręczone zostaną podczas XIX Dni Gminy Mała 

Wieś. 

3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Mała Wieś. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma także dyplom. 

 

VIII. Uwagi końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w przypadku osób niepełnoletnich 

również Opiekuna Prawnego przez Organizatora w celach związanych z 

przeprowadzeniem konkursu, a także opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku 

uczestnika na stronie internetowej.  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2016 r., poz. 922) 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział 

w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz do ich poprawiania. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 


