
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Moje ulubione…”  

 

1. Organizatorem konkursu jest PKZ Klub Osiedlowy Krąg w Dąbrowie Górniczej. 

2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych 

mieszkających w takich powiatach jak: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin.  

4. Dostarczenie organizatorowi prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu przez autorów lub w przypadku osób nieletnich przez ich prawnych 

opiekunów.  

5. Tematyką konkursu są zdjęcia przedstawiające ulubione przez autora: przedmioty, 

miejsca, zdarzenia, ludzi, sporty, hobby itp.  

6. Zdjęcia oraz wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa należy składać osobiście lub 

pocztą na adres organizatora: Klub Krąg ul. Ludowa 19a 41-300 Dąbrowa Górnicza do 

dnia 24.04.2015 włącznie. 

7. Do konkursu można zgłosić od 1 do 3 prac w formacie fotograficznym 20x30 na 

papierze fotograficznym. Na odwrocie każdego zdjęcia powinny znajdować się 

informacje: imię, nazwisko i wiek autora oraz tytuł pracy. 

8. Jury w składzie: Kamila Wróblewska, Martyna Nowak wybierze najlepsze prace i 

przyzna po jednej nagrodzie rzeczowej w każdej kategorii wiekowej (kategorie: 1. 

szkoła podstawowa, 2. gimnazjum i liceum, 3. dorośli). Jury może także przyznać po 

jednym wyróżnieniu w każdej kategorii. 

9. Zakończenie konkursu i wernisaż prac odbędzie się 28.04.15 w siedzibie organizatora.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji prac uczestników w prasie, TV, 

Internecie i katalogu w celach promocji konkursu.  

11. Odbiór prac konkursowych będzie możliwy od 28.05.2015 do 30.06.2015 w siedzibie 

organizatora konkursu. Po tym terminie nieodebrane prace przechodzą na własność 

organizatora konkursu. 

12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem iż osoba 

nadsyłająca jest autorem niniejszych zdjęć, a prawa osób sportretowanych zostały 

unormowane i wyrażają one zgodę na publikację również dla celów reklamowych 

konkursu.  

13. Osoba zgłaszająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z 

nadsyłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko 

organizatorom konkursu.  

14. Uczestnictwo w wernisażu konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

rozpowszechnianie przez PKZ wizerunku utrwalonego 28.04.2015 w Klubie Krąg. 

Wizerunek może być wykorzystywany w celach promocji wydarzenia oraz PKZ.  


