
 

 

Konkurs Fotograficzny: Wakacje z koleją. 

                           REGULAMIN 

 

Organizatorem konkursu jest Grupa SKPL 

oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku  

pod Honorowym Patronatem Burmistrz Stawiszyna 

 

 

Celem konkursu jest: 

 

 promowanie podróży koleją, 

 prezentacja fotografii jako formy artystycznej coraz częściej wykorzystywanej 

do wyrażania emocji i wrażeń,  

 zachęcanie dzieci fotografujących do wnikliwej obserwacji otoczenia,   

 zwrócenie uwagi na transport kolejowy, architekturę i ludzi w nim pracujących, 

 wykorzystywanie technologii informatycznej w edukacji dzieci i młodzieży, 

 gromadzenie i przedstawienie wykonanych zdjęć w formie wystawowej. 

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, a w szczególności do uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjum. 

 

 



Warunki uczestnictwa 

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć nie więcej niż 3 zdjęcia (nie mniejsze niż  

10x15 format 10 i nie większe niż 15x22,5 –format 13), dotyczące kolei, architektury oraz 

ludzi związanych z pracą na kolei, z różnych miejsc w Polsce, wykonanych podczas wakacji.   

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania danych w postaci imienia, nazwiska, 

wieku uczestnika konkursu, adresu e-mail oraz numeru telefonu (do osoby dorosłej). 

Prosimy o nie umieszczanie danych na zdjęciach!  

Warunkiem zgłoszenia zdjęć do Konkursu jest dostarczenie ich do siedziby Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku Cukrowni 237, 62-830 Zbiersk, w kopercie 

opatrzonej napisem KONKURS FOTOGRAFICZNY w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

30 września 2017r. Konkurs będzie trwać od 1 lipca do 30 września 2017r.  

 

Uczestnik Konkursu może zgłosić prace konkursowe będące przejawem jego indywidualnej 

twórczości. Uczestnik Konkursu nie może zgłosić prac konkursowych będących 

opracowaniem fotografii wykonanej przez inną osobę, w szczególności jej przeróbki lub 

adaptacji. 

Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych  osób  trzecich,  a  także  ogólnie  przyjętych  norm obyczajowych                        w  

szczególności dotyczy  to  treści  powszechnie  uważanych  za  wulgarne  i  obraźliwe,  

zawierających  nagość, pornografię,   obscenicznych,   obrażających   uczucia   innych   osób,   

w   tym   również   uczucia religijne,  przedstawiających  przemoc  albo  materiały  o tematyce  

rasistowskiej,  naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione 

prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

Dostarczenie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia konkursu. 

 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:  

 Jakość i estetyka wykonanej fotografii 

 Pomysłowość i oryginalność wyboru obiektu fotografowanego 

O przyznaniu nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie. 

                   Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 października 2017 r.  

NAGRODY 



 I miejsce – Aparat cyfrowy 

 II miejsce – Kolejka elektryczna w skali H0 

 III miejsce – Karta podarunkowa 

Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom. 

Przewidziane są również wyróżnienia w formie nagród rzeczowych i książkowych. 

 

 

 

 


