
 “ CZTERY PORY ROKU “ 
Gminny konkurs fotograficzny 

 
REGULAMIN 

 
Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, Księginice 14, 59-300 Lubin 

www.okgminalubin.pl, https://www.facebook.com/okgminalubin, sekretariat@okgminalubin.pl 
    tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/45 59 86,   
Cele:  
 Pokazanie walorów krajobrazowych, niezwykłości architektury lub ciekawych wydarzeń kulturalnych    

w różnych porach roku. 
 Wydobycie i ukazanie wiejskiej przestrzeni w sposób inny, niezwykły magiczny. 
 Wykorzystanie różnych technik artystycznych mających na celu ukazanie obrazu w formie fotografii.  
 

Zasięg : Gmina Wiejska Lubin 
 
Warunki uczestnictwa  
 Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zajmujących się fotografią amatorsko, którzy mieszkają  

na terenie Gminy Lubin.  
 Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych 

opiekunów.  
 Zdjęcia mogą być dostarczone osobiście na płycie CD lub innych nośnikach do siedziby Organizatora    

lub pocztą e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym 
  
Zasady zgłaszania prac konkursowych  
 Konkurs fotograficzny składa się z 3 etapów 
 Uczestnik może zgłosić do Konkursu w każdym z 3 etapów po dwie fotografie nawiązujące do tematyki 

Konkursu  
-  I etap   do 30.04.2017 r.   
-  II etap  do 30.06.2017 r. 
-  III etap do 30.11.2017 r. 

 Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa, w szczególności dotyczy to treści powszechnie 
uznawanych za wulgarne i obraźliwe.  

 Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących   
 z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii. Korekta cyfrowa zdjęć 
przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym    
 w ciemni fotograficznej (kadrowanie, redukcja koloru, rozjaśnianie, kontrastowanie).  

 Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty), pozbawione danych EXIF, 
oraz kompozycje wielu zdjęć (kolaże) będą dyskwalifikowane.   

 Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu muszą być przesłane w formie 
plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 72 dpi (minimalne wymiary obrazu w pikselach 
powinny wynosić 1500 x 1000, wielkość pliku nie może przekroczyć 2 MB), umożliwiające powielanie 
nadesłanych prac.  

 Uczestnik nagrodzonej fotografii zobowiązuje się do przesłania fotografii w jak najwyższej jakości.  
 Uczestnik zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie do nadesłanej fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 
publikowanie nagrodzonej fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości 
zamieszkania w materiałach promocyjnych Ośrodka Kultury Gminy Lubin.  

 Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej 
fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń 
związanych z naruszeniem ich praw autorskich;  
-  wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.  
-  wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika zgodnie z Ustawą   
 z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tj. Dz.U.2015 nr 0 poz. 2135). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia wymagań technicznych.  
 Nie dopuszcza się prac zbiorowych.  

http://www.okgminalubin.pl/
https://www.facebook.com/okgminalubin
mailto:sekretariat@okgminalubin.pl
mailto:sekretariat@okgminalubin.pl


  
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody    
 
 Zdjęcia będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.  
 Jury w każdym etapie wybierze 6 najlepszych zdjęć (nagrody za I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnienia), 

które zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.okgminalubin.pl   
 Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą elektroniczną                

lub telefonicznie.  
 
Postanowienia końcowe  
 
 Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii.  
 Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków 

Regulaminu.  
 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą    

nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.  
 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.  
 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian prze-

pisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.  
 Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych           

(DZ. U. Nr 133/97, poz. 883).  
 Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym 

celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu 
Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, 
lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.  

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator konkursu.  
 
 
 
Załączniki:  
 Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie. 
 Formularz zgłoszeniowy.  

 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 
“ CZTERY PORY ROKU “ 

Gminny konkurs fotograficzny 
 

 
 
Imię i nazwisko / kontakt: mail, Tel. / 
 
 
                                                                                                                                                                              
 
 
Tytuł pracy i krótki opis gdzie i kiedy zostało zrobione zdjęcie. 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 
 

 
……………………………….dnia ………………    ……………………………………… 

Podpis zgłaszającego 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZGODA 
RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA 

W GMINNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  - „CZTERY PORY ROKU” 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………… 

w  Gminnym konkursie fotograficznym  - „CZTERY PORY ROKU” 

 

 
 
 
 
 
 

Data…………………………                                              …………………………………….      Podpis 
rodzica lub opiekuna. 

 
 
 

 


