
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Fotograficzny:  

Gmina i Miasto Stawiszyn - najpiękniejsze 

zakątki 

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku  

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Stawiszyna 

 

 

Celem konkursu jest; 

 prezentacja fotografii jako formy artystycznej coraz częściej wykorzystywanej 

do wyrażania emocji i wrażeń,  

 zachęcanie dzieci fotografujących do wnikliwej obserwacji otoczenia,   

 kształtowanie poczucia przynależności do naszego regionu,  

 zwrócenie uwagi na uroki naszego miasta i gminy 

 wykorzystywanie technologii informatycznej w edukacji dzieci i młodzieży, 

 gromadzenie i przedstawienie wykonanych zdjęć w formie wystawowej. 

Konkurs adresowany jest wszystkich fotografujących a w szczególności do uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn. 

Warunki uczestnictwa 

Uczestnik konkursu powinien: 

Wysłać  nie więcej niż 3 prace dotyczących terenów Gminy i Miasta Stawiszyn na 

adres mailowy dyrekcja@mgok-zbiersk.pl  z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY. 

W treści maila należy zamieścić poniższe oświadczenie: 



„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na 

potrzeby przeprowadzenia konkursu, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska na stronie 

www Organizatora”  

Laureaci Konkursu zobowiązani są do podania danych w postaci imienia, nazwiska, 

klasy, szkoły, adresu e-mail oraz numeru telefonu. 

Zadaniem uczestników Konkursu jest przesłanie fotografii (wraz z opisem) 

obrazującej miejsce lub obiekt z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn. 

Warunkiem zgłoszenia zdjęć do Konkursu jest przysłanie na adres mgok-zbiersk.pl             

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2015r. fotografii ( w formie pliku 

cyfrowego) lub dostarczenie zdjęcia na innym nośniku do Dyrektora MGOK w Zbiersku.    

         Uczestnik Konkursu może zgłosić prace konkursowe będące przejawem jego 

indywidualnej twórczości. Uczestnik Konkursu nie może zgłaszać prac konkursowych 

będących opracowaniem innej fotografii, w szczególności jej przeróbki lub adaptacji.  

 

Konkurs będzie trwać od 30 kwietnia do 1 czerwca 2015r.  

 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich 

na rzecz organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac 

na stronie internetowej z zaznaczeniem nazwiska autora. Dane osobowe uczestników 

będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ewentualne przyznanie 

nagrody. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Warunki przyznawania nagród 

 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu przez 

Organizatora JURY. 

 Spośród zgłoszonych do konkursu prac JURY wybierze i przyzna trzy nagrody za 

najciekawszą pracę. Ocenie będą podlegać:  

o Jakość i estetyka wykonanej fotografii 

o Pomysłowość i oryginalność wyboru obiektu fotografowanego 

 O przyznaniu nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni mailowo lub 

telefonicznie. 

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 czerwca 2015r. podczas obchodów 

„Dnia Stawiszyna”. 

 

 

NAGRODY 

 I miejsce – Aparat cyfrowy 

 II miejsce – Ramka do zdjęć (cyfrowa) 

 III miejsce - ODTWARZACZ MP4 

Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom. 

Przewidziane są również wyróżnienia w formie nagród rzeczowych i książkowych. 

 


