
REGULAMIN 
IX KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„GMINA SAWIN W OBIEKTYWIE - LATO”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Tematem  konkursu  jest  wykonanie  fotografii  przedstawiającej  zjawiska  świadczące 
o nadchodzącym lecie lub jego obecności. 

Wakacyjne wyjazdy to idealne pole do obserwacji natury. Warto zwrócić uwagę na fakt, że  
lato to nie tylko najcieplejsza pora roku, ale również okres, kiedy słońce dłużej wędruje po niebie,  
przez  co  dzień  jest  znacznie  dłuższy  niż  zimą.  Podczas  wypraw  i  leśnych  wycieczek  możemy  
podziwiać przyrodę, podpatrywać dzikie zwierzęta. Jest to pora roku, która inspiruje do robienia  
zdjęć, na których uwiecznia się zachwycającą przyrodę. Właśnie na takie prace czekamy. 

Ten  klimat  powinny  oddawać  fotografie  zgłaszane  na  konkurs.  Zdjęcia  muszą  być 
wykonane  wyłącznie na terenie  Gminy Sawin i  zaopatrzone w krótki  opis obiektu,  miejsca lub 
sytuacji przedstawionej na fotografii. 
3. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie.

§ 2 Uczestnicy konkursu

1.  Konkurs  skierowany  jest  do  mieszkańców  Gminy  Sawin,  może  brać  w  nim  udział  każda 
zainteresowana osoba, która zajmuje się fotografią. Konkurs podzielono na dwie kategorie wiekowe 
– do 17 lata i powyżej 18 lat.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i członkowie jury 
oraz ich najbliższa rodzina.

§ 3 Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2.  Każdy  uczestnik  może  zgłosić  maksymalnie  4  fotografie  w  formacie  JPG o  maksymalnym 
rozmiarze 4 MB. Zgłoszone fotografie mogą być uprzednio poddane obróbce graficznej. 
3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej 
nie były nagradzane.
4.  Fotografie  należy  dostarczyć  w postaci  elektronicznej  w formacie  JPG zapisane  na  nośniku 
elektronicznym (płyta CD lub DVD) lub w postaci wydruków – dot. aparatów analogowych.
5.  Warunkiem uczestnictwa  w konkursie  jest  wypełnienie  „karty zgłoszenia  do  konkursu”  oraz 
oświadczenia.  Formularz  karty i  oświadczenie są  dostępne na stronie internetowej  Organizatora 
www.sawin.pl  oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie.  Karta  zgłoszenia  i  oświadczenie 
powinny być w jednej kopercie z nośnikiem elektronicznym (płyta CD lub DVD). Nie będą brane 
pod uwagę prace bez dołączonej karty i oświadczenia.
6.  Uczestnik  konkursu  ma  obowiązek  złożyć  oświadczenie  wraz  ze  zgodą  na  podanie  danych 
osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
Poprzez  podanie  danych  osobowych  uczestnik  wyraża  zgodę  na  opublikowanie  jego  imienia 
i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na stronie Urzędu Gminy Sawin i w innych 
mediach, gdzie prace będą prezentowane. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców 
lub opiekunów na udział  w konkursie. Organizator  podkreśla,  że nadesłane dane osobowe będą 
wykorzystane jedynie do realizacji konkursu.
7.  Uczestnik wysyłaj  ą  c bądź przynosząc fotografie o  ś  wiadcza,    ż  e osoby znajduj  ą  ce si  ę    na zdj  ę  ciu   
wyra  ż  aj  ą   zgod  ę   na ich publikacj  ę  .  

§ 4 Miejsce i termin nadsyłania prac
1. Fotografie należy dostarczyć na adres Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 17A, 22 – 107 Sawin 



w  zamkniętych  kopertach  z  napisem  „IX  KONKURS  FOTOGRAFICZNY  GMINA  SAWIN 
W  OBIEKTYWIE  -  LATO”.  Każde  zdjęcie  biorące  udział  w  konkursie  musi  być  opisane  w 
następujący sposób: imię i nazwisko autora zdjęcia, obiekt, miejsce lub sytuacja przedstawiona na 
fotografii. 
2. Termin składania prac upływa z dniem 18 września 2014 r. 
3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sawin.pl. Jednocześnie
laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni pocztą bądź telefonicznie.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia
źle zabezpieczonych prac.

§ 5 Jury

1. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora konkursu, które wyłoni Laureatów.
3. Decyzja jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
prawo odwołania.

§ 6 Nagrody i wyróżnienia 

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac.
2. W konkursie mogą zostać przyznane wyróżnienia dla autorów ciekawych prac.
3. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego wernisażu otwierającego wystawę
pokonkursową. Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zamieszczone będą
na stronie internetowej www.sawin.pl. i na tablicach ogłoszeń.

§ 7 Prawa autorskie

1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  publikowania  i  reprodukowania  prac  konkursowych  bez 
wypłacenia honorariów autorskich.
3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  bezpłatnego  prezentowania  i  publikacji  fotografii 
konkursowych  w  celach  promocyjnych  w  prasie,  na  stronach  internetowych  Organizatora 
oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury.
4.  Prawa  autorskie  do  fotografii,  które  będą  wykorzystywane  do  promocji  Gminy,  pozostają 
własnością  ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi  żadnej odpowiedzialności prawnej, 
a  w  razie  skierowania  przeciwko  Organizatorowi  roszczenia  przez  osobę  trzecią  ze  względu 
na naruszenie jej  praw autorskich,  uczestnik konkursu zobowiązuje się  ponosić  cywilno-prawną 
odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przerwania,  zmiany  lub  przedłużenia  Konkursu  w  razie 
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
4.  Przystąpienie  uczestnika  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  treści  niniejszego 
Regulaminu.
5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sawinie 

tel. 82 567 30 69, 82 567 30 61, gok@sawin.pl

http://www.sawin.pl/
mailto:gok.sawin@wp.pl
http://www.sawin.pl/

