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CEL KONKURSU 

 

1. Celem konkursu jest  

-wyłonienie prac, które najlepiej  przedstawiają rzeczywistość człowieka, jego związek z 

naturą, pracą, pasją, kulturą itp.  

-rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości na fotografię jako dziedzinę sztuki,  

-rozbudzanie i rozwijanie aktywności twórczej 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć podpisane 

oświadczenie o zgodzie rodzica na wzięcie udziału w konkursie (oświadczenie załączone 

jest do karty zgłoszenia) 

2. Zdjęcia powinny dokumentować ludzi z terenu gminy Pruchnik, naszych mieszkańców. 

Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 2 prace na płycie CD z pikami cyfrowymi  

opisaną: imię i nazwisko, adres, telefon, tytuł pracy oraz wiek autora. 

Zdjęcia powinny być wykonane w jak największej rozdzielczości i zapisane w formacie 

JPG. Fotografie nie mogą być efektem montażu komputerowego. 

3. Do fotografii Uczestnik jest zobowiązany dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.  

4. Fotografie dostarczone na płycie CD należy ponumerować zgodnie z numeracją na karcie 

zgłoszenia.  

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

 

PODZIAŁ NAGRÓD 

 

1. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą 

przedstawiciele organizatorów oraz zaproszonych gości. 

2. Jury biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną fotografii przyzna nagrody i 

dyplomy za: 

a) I miejsce  

b) II miejsce  

c) III miejsce 

3. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.  

 



TERMINARZ  KONKURSU 

 

1. Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia prosimy nadsyłać (lub składać osobiście) do 30 

września 2012 na adres: 

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku ul. Ks. B. Markiewicza 20 

e- mail: ckpruchnik@interia.pl z dopiskiem Konkurs fotograficzny   

”CZŁOWIEK i JEGO ŚWIAT” 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas wernisażu. O terminie wernisażu autorzy 

prac zostaną powiadomieni telefonicznie. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Agnieszka Kałużny- tel.  16 6288065  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu jest dostępna  w siedzibie Organizatora oraz 

na stronie internetowej  www.ckpruchnik.pl  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników 

konkursu w prasie, Internecie i katalogu w celach promocji konkursu.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej 

www.ckpruchnik.pl Zdjęcia reprezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny 

zostaną pokazane na pokonkursowej wystawie. Także i w tym przypadku fotografie będą 

opisane nazwiskami autorów. 

4. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez 

Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.  

5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez 

autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. 

Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest 

autorem załączonych zdjęć.  

6. Prawa osób portretowanych zostały unormowane i osoby sportretowane wyrażają zgodę 

na wystawienie i publikowanie swojego wizerunku również dla celów promocyjnych 

konkursu. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z 

nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom 

konkursu. 

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
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