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Regulamin konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Gminie Krzywiń” 
 

I.  Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Gminie Krzywiń”, zwanego dalej 

„Konkursem” jest Stowarzyszenie „Promień” w Krzywiniu oraz Stowarzyszenie Babki na maksa, 

zwane dalej „Organizatorem”. 

II.  Cel i tematyka konkursu 

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów  ludzi, krzywińskich rodzin w tle Gminy Krzywiń, ich 

cech oraz sposobów spędzania wolnego czasu w środowisku lokalnym. Tematyką Konkursu są 

różnorodne przejawy aktywności mieszkańców Gminy Krzywiń. W konkursie chodzi o to, by każde 

zdjęcie przedstawiało aktywność społeczną lub sportową rodziny oraz by były rozpoznawalne w tle 

krajobrazy Gminy Krzywiń podczas zmieniających się pór roku. 

III.  Uczestnicy konkursu 

Konkurs „Cztery pory roku w Gminie Krzywiń”, adresowany jest do wszystkich zainteresowanych 

fotografią, niekoniecznie muszą to być mieszkańcy Gminy Krzywiń. 

IV.  Zgłaszanie prac 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na 

adres: paktkrzywiń@gmail.com 

2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania: 

a) Do konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których 

autorem jest osoba zgłaszająca. 

b) Jedyne akceptowane formaty plików to: TIFF lub JPEG o wymiarze dłuższego boku minimum 3500 

pikseli, rozdzielczości 300 dpi, z zawartą informacją exif, czyli wpisem o nazwie urządzenia, którym 

wykonano fotografię. 

c) Nazwa pliku powinna zawierać informacje o autorze (imię i nazwisko) oraz ewentualnie tytuł. 

d) Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach zawartych w funkcjach 

aparatu cyfrowego użytego do wykonania zdjęcia. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są 

niedopuszczalne.  

e) Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 zdjęcie.  

f) Zdjęcie nie spełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane. 

3. W wiadomości e-mail przesłanej na wskazany wyżej adres powinny znajdować się następujące 

informacje: 

• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres), 

• numer telefonu, adres e-mail, 

• tytuł fotografii, 

• plik TIFF/JPEG podpisany ma być nazwiskiem i imieniem np. KowalskiJan, a nie numerem 

nadanym przez aparat fotograficzny, 

• datę i miejsce wykonania fotografii. 

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane od 10.marca do 31.sierpnia 2017 r. do godz. 15:00. 
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5. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii 

na stronie projektowej na portalu społecznościowym Facebook, wydruku fotografii w celu wykonania 

wystawy fotograficznej w miejscach określonych przez Organizatora, udzieleniem Organizatorowi 

przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych 

przez Uczestnika Konkursu na stronach www Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a 

także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem. 

7. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, 

zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci 

komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i 

prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji może również 

odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

8. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że 

wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie. 

b) zgadza się na opublikowanie zdjęć w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu. 

 

V.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.  

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość 

artystyczną, zgodność z tematem, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.  

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 4 prace, które zajmą pierwsze miejsca dla każdej z pór 

roku (wiosna, lato, jesień, zima).  

4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad. 

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną. 

7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie projektowej PAKT na portalu społecznościowym 

Facebook. 

8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas wystawy 

„Cztery pory roku w Gminie Krzywiń” oraz na stronie projektu PAKT na portalu społecznościowym 

Facebook. 

 

VI.    Nagrody 

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody: 

• za zajęcie I miejsca w jednej z 4 kategorii –  dyplom, ekspozycja pracy na wystawie 

pokonkursowej oraz stronie projektu PAKT na portalu społecznościowym Facebook oraz nagroda 

rzeczowa. 

• za otrzymanie wyróżnienia – dyplom oraz ekspozycja pracy na stronie projektu PAKT na 

portalu społecznościowym Facebook. 

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród. 
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VII.  Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie projektowej PAKT na portalu społecznościowym 

Facebook. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest 

jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 

5. Konkurs jest realizowany w ramach projektu pn. „PAKT – Aktywna Rodzina, Aktywne 

Społeczeństwo” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu.  

 

 


