
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

Atrakcje turystyczne gminy Wola Mysłowska 

 

I . Organizatorzy 

- Stowarzyszenie  „Nasze Wilczyska” 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Mysłowskiej 

 

  II. Cele konkursu 

1. Budzenie zainteresowań historią i przyrodą własnego regionu, głównie 

 gminy Wola Mysłowska, poszukiwanie miejsc atrakcyjnych turystycznie. 

2. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii - popularyzacja 

działań fotograficznych i poszerzanie wiedzy z zakresu rożnych technik 

fotograficznych 

3. Rozpowszechnianie idei fotografowania  jako aktywnej formy spędzania czasu 

wolnego. 

4. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów .  

III. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie  fotografii przedstawiających 

atrakcyjne turystycznie miejsca, budynki, krajobrazy, itp.  położone na terenie gminy 

Wola Mysłowska. 

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

4. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami : tytuł pracy (z podaniem 

miejsca wykonania zdjęcia lub opisu, co przedstawia), imię i nazwisko autora, tel. 

kontaktowy,  klasa, szkoła) 

5. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do 

oddanych prac oraz  zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z 

załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

6. Prace nie będą zwracane. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronie  internetowej 

gminy oraz  w publikacji „ Atrakcje turystyczne gminy Wola Mysłowska”. 



IV. Zasady szczegółowe 

1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym w 

nagłówku tytułem.  Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być 

pracami autorskimi, które wcześniej nie były publikowane ani nagradzane. 

2.  Prace mogą być wykonywane dowolnymi technikami i sprzętem fotograficznym. 

3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza 2-5 fotografii o formacie min. 15cm x 21cm 

oraz/lub  nośnik elektroniczny ze zdjęciami ( opisany według instrukcji powyżej). 

Fotografie w przypadku drukowania w warunkach domowych muszą być 

wydrukowane na papierze fotograficznym . 

 4. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik 

oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii 

wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. 

5. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są u Organizatora, kontakt tel. 600944591 

lub 25-7542617. 

V. Uczestnicy konkursu 

W konkursie może brać udział każda zainteresowana osoba bez względu na wiek, 

która zajmuje się fotografią amatorsko.  

VI. Terminy 

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać  do  

dnia 10. 11. 2017r.   do  Biblioteki  w Woli Mysłowskiej . 

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody 

Prace będą oceniane w następujących kategoriach: kl.0-III, kl. IV- VII, gimnazjum, 

szkoły ponadgimnazjalne, osoby dorosłe. 

 Przewidziane są nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej. 

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

Nagrodzeni uczestnicy  zostaną powiadomieni telefonicznie . 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie  internetowej  gminy oraz podczas 

rozdawania nagród w siedzibie biblioteki w grudniu 2017 r . 

VIII. Postanowienia końcowe 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą 

uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami 

ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 



U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu 

będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.  

 Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich 

brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.  

 Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, 

szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy oraz w publikacji 

książkowej.   W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie 

odpowiedzialność ponosi autor.  

 Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez 

organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone do 

konkursu przechodzą na własność Organizatora. Uczestnik udziela 

nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.   
 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie fotografii wraz z kartą 

zgłoszenia  i  oświadczeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


