
 

    

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGOREGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGOREGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGOREGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO    

„„„„Okno na świat”Okno na świat”Okno na świat”Okno na świat”    

    

I. Przepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólne    

    

1.1.1.1. Organizatorem konkursu jest    Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach, Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach, Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach, Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach,     

                                                        

2. Hasło przewodnie konkursu to: „Okno na świat”„Okno na świat”„Okno na świat”„Okno na świat”. 

3. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

  kategoria I – dzieci do lat 16do lat 16do lat 16do lat 16    

  kategoria II – dorośli i młodzieŜ powyŜej 16 roku Ŝycia.powyŜej 16 roku Ŝycia.powyŜej 16 roku Ŝycia.powyŜej 16 roku Ŝycia.    

4. Konkurs realizowany będzie przez cały rok 2017 w sześciu odsłonach 

tematycznych: 1. „Magia świąt” - termin od 20 grudnia 2016 do 20 stycznia 2017  

            2. „A tu zima, karnawał jest z nami” - termin od 1 lutego 2017 do 17 marca 2017 

            3. „Wiosna ach to ty” - termin od 1 kwietnia 2017 do 12 maja 2017   

            4. „Lato z komarami” - termin od 1 czerwca 2017 do  21 lipca 2017  

            5. „W Ŝółtych płomieniach liści” - termin od 1 sierpnia 2017 do 15 września 2017  

            6. „Jesienna zaduma” - termin od 1 października 2017 do 24 listopada 2017  

 

 KaŜdy z uczestników moŜe wziąć udział w dowolnej ilość odsłon tematycznych, 

 organizator zachęca do udziału w całości konkursu „Okno na świat”„Okno na świat”„Okno na świat”„Okno na świat”. 

  Bezpośrednim celem konkursu jest wyłonienie laureatów – autorów zdjęć,  

 które w ocenie jury wykonały je najlepiej, w pełni oddały charakter wyŜej 

 wymienionych odsłon tematycznych. Celem pośrednim konkursu jest promocja 

 regionu, wydanie kalendarza oraz stworzenie wystawy pokonkursowej.  

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursieWarunki uczestnictwa w konkursieWarunki uczestnictwa w konkursieWarunki uczestnictwa w konkursie    

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy  Łomazy mieszkańców Gminy  Łomazy mieszkańców Gminy  Łomazy mieszkańców Gminy  Łomazy zajmujących się 

fotografią amatorskoamatorskoamatorskoamatorsko. 

2. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane  

w ksiąŜkach, czasopismach oraz w Internecie, nienagradzane w innych 

konkursach, wykonane na terenie Gminy Łomazyna terenie Gminy Łomazyna terenie Gminy Łomazyna terenie Gminy Łomazy i będące oryginalnymi 

pracami autora. 

3. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dołączyć do pracy konkursowej pisemną 

zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie, stanowiącą załącznik nr 2 

do niniejszego regulaminu. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyraŜeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby 

konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 833 ze. zm.).  

Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyŜsze w 

formie przesłania do organizatora kuponu konkursowegokuponu konkursowegokuponu konkursowegokuponu konkursowego zawierającego 

stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 



 

 

 

5. Z udziału w konkursie wyłączeniwyłączeniwyłączeniwyłączeni są pracownicy Urzędu Gminy Łomazy  oraz 

Organizatora 

 

 

III.Przepisy dotyczące prac i ich składania Przepisy dotyczące prac i ich składania Przepisy dotyczące prac i ich składania Przepisy dotyczące prac i ich składania     

 

1. KaŜdy uczestnik moŜe przesłać maksymalnie 3    fotografie.  
2. Zdjęcia naleŜy przesyłać zgodnie z umieszczonym w puncie I harmonogramem.  

Fotografie nadesłane po terminie nie wezmąnie wezmąnie wezmąnie wezmą udziału w konkursie.  
3. Wytyczne jak prawidłowo nadesłać pracę, by wzięła udział w konkursie: 

    
� Prace nadsyłane ePrace nadsyłane ePrace nadsyłane ePrace nadsyłane e----mailem:mailem:mailem:mailem:    
    

a) Prace naleŜy przesłać na adres mailowy: goklomazy1@op.pl jako załącznik. 
b) W temacie wiadomości naleŜy wpisać: Imię i nazwisko Imię i nazwisko Imię i nazwisko Imię i nazwisko ––––    konkurkonkurkonkurkonkurs foto „Okno na s foto „Okno na s foto „Okno na s foto „Okno na 

świat” świat” świat” świat” ----    odsłona tematycznaodsłona tematycznaodsłona tematycznaodsłona tematyczna (np. Jan Kowalski – konkurs foto Okno na świat  - 
Magia świąt ) 

c) Do wiadomości naleŜy załączyć: 
→ pliki ze zdjęciami opisane wg schematu: nr_kategoriinr_kategoriinr_kategoriinr_kategorii----

imię_i_nazwisko_uczestnikaimię_i_nazwisko_uczestnikaimię_i_nazwisko_uczestnikaimię_i_nazwisko_uczestnika----nr_zdjęcianr_zdjęcianr_zdjęcianr_zdjęcia (np. 1-Jan_Kowalski-1.jpg); 
→ podpisany i zeskanowany kupon konkursowy (do pobrania ze strony 

www.lomazy.pl);   
→ w przypadku osób niepełnoletnich takŜe podpisane  

i zeskanowane oświadczenie (do pobrania ze strony www.lomazy.pl). 
 

� Prace nadsyłane pocztą/kurierem lub doręczane osobiście: Prace nadsyłane pocztą/kurierem lub doręczane osobiście: Prace nadsyłane pocztą/kurierem lub doręczane osobiście: Prace nadsyłane pocztą/kurierem lub doręczane osobiście:     
    

a) Prace naleŜy dostarczyć na adres: Gminny Ośrodek Kultury ul. Szkolna 18a Gminny Ośrodek Kultury ul. Szkolna 18a Gminny Ośrodek Kultury ul. Szkolna 18a Gminny Ośrodek Kultury ul. Szkolna 18a     
21 21 21 21 ----    532 Łomazy532 Łomazy532 Łomazy532 Łomazy     z dopiskiem    „Okno na świat”+ odsłona tematyczna„Okno na świat”+ odsłona tematyczna„Okno na świat”+ odsłona tematyczna„Okno na świat”+ odsłona tematyczna; 

b) Koperta powinna zawierać: 
→ płytę CDCDCDCD lub DVDDVDDVDDVD ze zdjęciami; kaŜdy plik ze zdjęciem powinien być 

opisany wg schematu: nr_kategoriinr_kategoriinr_kategoriinr_kategorii----imię_i_nazwisko_uczestnikaimię_i_nazwisko_uczestnikaimię_i_nazwisko_uczestnikaimię_i_nazwisko_uczestnika----nr_zdjęcianr_zdjęcianr_zdjęcianr_zdjęcia 
(np. 1-Jan_Kowalski-1.jpg); 
→ podpisany kupon konkursowy (do pobrania w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Łomazach lub na stronie  www.lomazy.pl) 
→ w przypadku osób niepełnoletnich takŜe podpisane oświadczenie  
 

4. Wymagania techniczne fotografii: 
→ format: JPGJPGJPGJPG; 
→ rozmiar: rozdzielczość nie mniejsza niŜ 2048x1536px2048x1536px2048x1536px2048x1536px (umoŜliwiający 

wydruk wysokiej jakości – Organizator zastrzega sobie prawo do 
wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej). 

 

5. W przypadku przesłania przez jednego autora więcej niŜ 3 zdjęć oraz  
w przypadku niedołączenia kuponu, Organizator zastrzega sobie moŜliwość 
wykluczenia uczestnika z konkursu. 

 
 
 
 



 
 

6. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatora. Udział w 
konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem autorskich praw 
majątkowych i osobistych Organizatorowi oraz udzieleniem mu prawa do 
wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej 
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, uŜywania ich w Internecie oraz w 
innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach 
działań promocyjnych Gminy Łomazy. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie prac 
sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów, 
powodujących, Ŝe nie nadają się one do publicznej prezentacji  
i rozpowszechniania. 
 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawaniaRozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawaniaRozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawaniaRozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania    nagródnagródnagródnagród    
            
1. Ogłoszenie wyników i  nastąpi do 5 dni po zakończeniu poszczególnych odsłon 

teamtycznych. O dokładnym terminie uroczystości wręczenia nagród zwycięzcy  
i wyróŜnieni zostaną poinformowani mailowo lub tradycyjnym listem.  

2. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są 
ostateczneostateczneostateczneostateczne. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora 
(www.lomazy.pl) oraz na funpage Facebook Gminnego Ośrodka Kultury. 

4. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody . 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagród przez 

laureatów konkursu, w przypadku, gdy brak odbioru wynikł z przyczyn 
niezaleŜnych od organizatora. 

 

V. Postanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowe    
    

1. Nadesłanie pracy konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne  
z potwierdzeniem woli uczestnictwa w konkursie, a takŜe akceptacją warunków 
niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. 
Nieprzestrzeganie regulaminu stanowi podstawę do dyskwalifikacji uczestnika. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, a 
takŜe do wydłuŜenia terminu nadsyłania prac. Informacje na ten temat będą 
dostępne na stronie internetowej organizatora (www.lomazy.pl oraz na funpage 
Facebook Gminnego Ośrodka Kultury.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

KUPON KONKURSOWY/ OŚWIADCZENIE  

 Konkurs Fotograficzny pn. 

 

„Okno na świat”  - ….................................................................................. 

                                     (wpisać tytuł odsłony tematycznej) 

 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika............................................................................................................... 

2. Data urodzenia ........................... 

3.Adres zamieszkania  .......................................................................................................................... 

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

 tel...................................................... 

4. Tytuł/y pracy 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

 

5. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych do  Konkursu Fotograficznego „Okno na świat”. 

Prace nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. 

 

6. Nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do prac zgłoszonych na Konkurs na rzecz 

Organizatora. Prawa te obejmują: prawo do rozpowszechniania prac w formie plakatów, ulotek, 

folderów, kalendarzy, wydawnictw, publikacji na stronach internetowych oraz innych odrębnych 

polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). 

 

7. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

konkursu wg zasad zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

 

8. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami regulaminu, które akceptuję. 

 

 

.................................................. ................................................. 

data podpis uczestnika Konkursu 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

KUPON KONKURSOWY/ OŚWIADCZENIE  

 Konkurs Fotograficzny pn. 

 

„Okno na świat”  - ….................................................................................. 

                                     (wpisać tytuł odsłony tematycznej) 

 
1. Imię i nazwisko uczestnika............................................................................................................... 

2. Data urodzenia ........................... 

3. Adres zamieszkania  .......................................................................................................................... 

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

 tel. rodzica/ opiekuna .....................................................  

4. Tytuł/y pracy 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

 

5. Oświadczam, iż moja/mój córka/syn jest autorem prac zgłoszonych do  Konkursu Fotograficznego 

„Okno na świat”. Prace nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. 

 

6. Nieodpłatnie przenoszę prawa majątkowe do prac zgłoszonych na Konkurs na rzecz Organizatora. 

Prawa te obejmują: prawo do rozpowszechniania prac w formie plakatów, ulotek, folderów, 

kalendarzy, wydawnictw, publikacji na stronach internetowych oraz innych odrębnych polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). 

 

7. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych mojej/mojego córki/syna  przez 

Organizatora konkursu wg zasad zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

 

8. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu, który akceptuję i wyrażam zgodę  

na udział mojej/mojego córki/syna w Konkursie. 

 

................................................... .................................................. 

data podpis rodzica/opiekuna uczestnika Konkursu 

 


