
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu fotograficznego „Zimowa fotka”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gminne 

Centrum Kultury we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Wrzos”, zwanych dalej 

„Organizatorami”.  

II. Cel i tematyka konkursu   

Tematyką Konkursu są różnorodne kadry z wszelakich miejsc, które są nam bliskie, urocze, piękne, 

które lubimy odwiedzać. Istotą konkursu jest to, by każde zdjęcie przedstawiało atrybut czy symbol 

związany z zimą. 

Cele Konkursu: budzenie zainteresowań przyrodą, rozwijanie wrażliwości artystycznej i 

ekologicznej, prezentacja twórczości mieszkańców gminy w dziedzinie fotografii, rozpowszechnianie idei 

fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, a także rozwijanie kreatywności i twórczej 

wyobraźni mieszkańców gminy Żmudź. 

III. Uczestnicy konkursu   

Konkurs ,,Zimowa fotka” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią mieszkańców gminy 

Żmudź. 

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie 

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

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie Gminy Żmudź oraz na profilu Facebook 

GCK Żmudź. Poza tym, przewidziana jest wystawa w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi. 

4. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty), twarze osób, będą 
dyskwalifikowane.  

5. Regulamin dostępny jest w budynku Gminnego Centrum Kultury oraz na profilu Facebooku GCK w 

Żmudzi www.facebook.com/gck.zmudz.5 stronie internetowej gminy Żmudź www.zmudz.gmina.pl oraz 

stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos” www.wrzos.naszsds.pl 

 

V. Zgłaszanie prac   

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez jej wysłanie w formie elektronicznej na adres 

mailowy:  bibliotekazmudz@.vp.pl Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi.  

2. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 10 MB. (W razie potrzeby 

uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej 

rozdzielczości).  

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  
4. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:  

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

-numer telefonu, adres e-mail,  

-plik JPG podpisany ma być nazwiskiem i imieniem.   

5. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do7 lutego 2021 r. 



6. Zdjęcia zostaną umieszczone na profilu facebookowym Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi, 

w terminie od 8 lutego do 14 lutego 2021r. W tym czasie będzie można składać lajki pod wybranym 

zdjęciem.   

7. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach, polegających na 

globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a 

zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie 

zdyskwalifikowane.  

8. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.  

9. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.  

10. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 

11. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w 

Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika konkursu nieodpłatnej i 

bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć na stronie www Organizatora. Organizator zastrzega sobie 

prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas 

wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.  

 

VI. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 lutego 2021r. 

2. Oceny prac dokonają użytkownicy Facebooka, składając lajki pod wybranymi zdjęciami. 

Decyzje użytkowników Facebooka są ostateczne. 

3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodyza zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody pocieszenia.  

4. Wręczenie nagród z zachowaniem reżimu sanitarnego odbędzie się w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia wyników.  

5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej gminy www.zmudz.gmina.pl, profilu Facebook  

www.facebook.com/gck.zmudz.5 stronie internetowej ŚDS „Wrzos” www.wrzos.naszsds.pl wraz z 

ekspozycją w budynku GCK. 

6. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw 

osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://www.zmudz.gmina.pl na profilu 

Facebook Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi www.facebook.com/gck.zmudz.5  oraz 

Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos” www.wrzos.naszsds.pl 

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 późniejszymi zmianami).  

4. 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.).  

5. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.  
6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

7.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.  

8. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane 

na stronie internetowej gminy, GCK i ŚDS. 



9. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu 

nadesłanych przez niego zdjęć.  
10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i 

publikacjach.  

12. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn 

oraz niewyłonienia zwycięzcy.  

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w: 

Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi 

ul. Kasztanowa 

22-114 Żmudź 

Telefon: 82 568 01 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


