
WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„GMINA RZEKUŃ JEST PIĘKNA!”

POD PATRONATEM

WÓJTA GMINY RZEKUŃ 

REGULAMIN

§ 1.

1. Konkurs  „Gmina Rzekuń jest  piękna!”, zwany dalej  „konkursem” jest  otwarty dla 

wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

2. Konkurs trwa od 1 sierpnia 2011 r. do 10 września 2011 r. 

§ 2.

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

a) uczniowie szkół podstawowych,

b) uczniowie gimnazjów. 

2. Konkurs skierowany jest do amatorów.

3. Do prac konkursowych należy dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych dziecka na jego udział w konkursie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych – oświadczenia w załączeniu.

 

§ 3.

1. Do  konkursu  można  zgłaszać  fotografie  własne  odpowiadające  tematycznie 

konkursowi.

2. Każdy uczestnik może nadesłać najwyżej 3 zdjęcia.
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3. Przyjmowane będą zdjęcia czarno-białe, sepia oraz kolorowe w formacie 15 x 21 cm 

wywołane  na  papierze  fotograficznym  lub  wydrukowane.  Do  wywołanego  zdjęcia 

należy dołączyć jego zapis cyfrowy na CD (plik JPG.) 

4. Nie  można  zgłaszać  fotografii  tylko  w  formie  cyfrowej,  nie  można  też  przesyłać 

fotografii e-mailem.

5. Nie  zezwala  się  na  dokonywanie  zmian  kompozycji  fotografii  typu  fotomontaż, 

używanie programu do obróbki zdjęć np. Adobe Photoshop, Corel DRAW.

6. Dozwolone jest nieznaczne poprawianie światła i koloru fotografii.

7. Fotografii nie należy ozdabiać, podklejać na innym papierze.

§ 4.

1. Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać 

na odwrocie, wskazując:

a) tytuł konkursu;

b) tytuł zdjęcia;

c) miejsce wykonania fotografii lub nazwę fotografowanego obiektu;

d) dane osobowe autora fotografii: imię, nazwisko i adres, telefon oraz e-mail;

e) wiek uczestnika konkursu.

§ 5.

Do fotografii należy dołączyć podpisane oświadczenia stanowiące załącznik do niniejszego 

regulaminu.

§ 6.

1. Fotografie można dostarczać do 10 września 2011 roku osobiście lub pocztą na adres: 

Urząd  Gminy  w  Rzekuniu,  ul.  Kościuszki  33,  07-411  Rzekuń  z  dopiskiem: 

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Gmina Rzekuń jest piękna!”. 

2. Fotografie  złożone po terminie  wskazanym w ust.  1 nie  będą zakwalifikowane do 

konkursu. W przypadku wysłania fotografii pocztą decyduje data stempla pocztowego.

§ 7.

1. Oceny fotografii dokona Jury Konkursu w składzie:

a) Wójt Gminy Rzekuń;

b) Redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego Gminy Rzekuń;
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c) zawodowy fotograf;

d) inne osoby powołane przez Wójta Gminy Rzekuń.

2. Wszystkie fotografie biorące udział w konkursie oceniane będą według 2 kategorii, o 

których mowa w § 2 ust.1 .

3. Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

5. Wręczenie  nagród  odbędzie  się  do  końca  października  2011  r.,

po  uprzednim  zawiadomieniu  o  dokładnym  terminie  osób  nagrodzonych  bądź 

wyróżnionych.

§ 8.

1. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, 

umieszczania ich na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w innej 

formie w celu popularyzacji konkursu oraz niekomercyjnej promocji gminy Rzekuń.

2. W przypadku wykorzystania danej pracy każdorazowo zostaną podane dane autora.

3. Z tytułu wykorzystania zdjęć autorom nie przysługują honoraria.

§ 9.

Zgłoszenie  fotografii  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  przyjęciem  warunków  niniejszego 

regulaminu  i  oświadczeniem,  że  w  przypadku  portretów  uzyskano  zgodę  na 

rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.

§ 10.

Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Urzędu Gminy 

w Rzekuniu.

§ 11.

1. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania  konkursu  w każdym  czasie  bez 

podania przyczyn.

2. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace zostaną odesłane autorom i nie 

będą wykorzystywane przez Organizatora.
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§ 12.

1. Regulamin konkursu oraz oświadczenia opublikowane będą na stronie internetowej 

www.rzekun.pl.

2. Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać wysyłając pytania na adres e-mail: 

rzekun@wydawnictwoziz.pl.
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