
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 ,,GMINA KRZESZÓW W OBIEKTYWIE”

Organizator

1. Organizatorem  konkursu  pn. „Gmina  Krzeszów  w  obiektywie”, zwanego
dalej ,,Konkursem” jest Gmina Krzeszów, ulica Rynek 2, 37-418 Krzeszów oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Krzeszowie, ulica Rynek 9, 37-418 Krzeszów.

2. Patronat  honorowy  nad  konkursem  sprawuje  Wójt  Gminy  Krzeszów  Stanisław
Nowakowski.

3. Realizatorem działań konkursowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie, ulica
Rynek 9, 37-418 Krzeszów, tel. 15 8798 303, mail: sekretariat@krzeszow-gok.pl.

Cel konkursu

1. Promocja Gminy Krzeszów poprzez wykonanie fotografii na terenie Gminy Krzeszów i
okolic.

2. Przedstawienie  najbardziej  urokliwych  i  malowniczych  krajobrazów  i  miejsc  Gminy
Krzeszów, uchwycenie jej architektury i zabytków.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
4. Popularyzacja sztuki fotograficznej jako jednej z form artystycznego wyrazu.
5. Zaangażowanie  mieszkańców  gminy  i  okolic  w  prace  na  rzecz  promocji  Gminy

Krzeszów i okolic.

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec gminy oraz turyści odwiedzający
teren Gminy Krzeszów.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub
prawnych opiekunów (Załącznik nr 3 do Regulaminu). 

3. Osoby biorące udział w Konkursie zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie ,,Karty zgłoszenia” (Załącznik

Nr  1  do  Regulaminu)  oraz  ,,Oświadczenia”  (Załącznik  nr  2  do  Regulaminu),  które
dostępne  są  na  stronie  internetowej  www.krzeszow.pl  oraz  www.krzeszow-gok.pl. W
przypadku dostarczania prac w formie elektronicznej załączniki do Regulaminu należy
przesłać w formie skanu/zdjęcia. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
6. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym

Regulaminie, zwane są dalej ,,Uczestnikami”.

Zasady zgłaszania prac konkursowych 

1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 fotografii związanych z tematem
Konkursu wykonanych na terenie Gminy Krzeszów i okolic.

2. Fotografie nie mogą być zgłaszane w innych konkursach. 



3. Fotografie należy dostarczyć:
1) w  postaci  elektronicznej  w  formacie  JPG  lub  przesłane  na  adres

gminakrzeszow.konkurs@gmail.com  - minimalna rozdzielczość zdjęć 14mpx. 
W  przypadku  zdjęć  zajmujących  powyżej  20MB,  prace  należy  udostępnić  za
pomocą linków do serwisów służących do przesyłania plików (np. google drive). 

2) lub na nośniku CD dostarczyć na adres Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie,
ul. Rynek 9, 37-418 Krzeszów.

4. Dopuszcza się konwersję zdjęć do czarno – białych lub korektę polepszającą jakość zdjęć
(wyostrzenie,  kontrast,  nasycenie,  rozjaśnienie).  Nie  dopuszcza  się  stosowania
fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub
dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia w wyniku obróbki graficznej.

5. Uczestnik oświadcza, że samodzielnie wykonał dzieło i nie narusza praw autorskich oraz
dóbr  osobistych  innych  osób.  Ponadto  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  wielokrotne,
nieodpłatne  publikowanie  fotografii  oraz  publikowanie  jego  imienia,  nazwiska  
w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  konkursem,  na  stronach  internetowych
Organizatora konkursu. 

6. Fotografie zgłoszone do Konkursu przechodzą nieodpłatnie  na własność Organizatora.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ich  nieograniczonej  w  czasie  i  bezpłatnej
reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik Konkursu
udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. 

7. Organizator nie zwraca otrzymanych materiałów (nośników).
8. Uczestnik Konkursu zrzeka się prawa do wynagrodzenia za przekazane prace. 

Termin nadsyłania prac

1. Termin składania prac upływa z dniem 30.06.2021 r. (liczy się data wpływu prac).
2. Prace nadesłane/dostarczone po terminie nie będą uwzględniane.

Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Oceny  fotografii  dokona  Komisja  powołana  przez  Organizatora.  Decyzje  Komisji  są
ostateczne.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 07.07.2021 r.
3. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje

od niej odwołanie.
4. Zwycięzcy  Konkursu  zostaną  powiadomieni  przez  Organizatora  drogą

mailową/telefoniczną. 
5. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie  opublikowane na stronie internetowej  Gminy

Krzeszów  oraz  na  stronie  i  profilu  portalu  społecznościowego  Facebook  Gminnego
Ośrodka Kultury w Krzeszowie.

Nagrody i wyróżnienia 

1. Nagrody rzeczowe w Konkursie ufundowane zostaną przez Gminę Krzeszów.
2. W  Konkursie  zostaną  przyznane  atrakcyjne  nagrody  za  I,  II  i  III  miejsce  oraz  za

wyróżnienia.



Postanowienia końcowe 

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przerwania,  zmiany  lub  przedłużenia  Konkursu  
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz
do niewyłaniania zwycięzcy.

3. Osoby,  które  nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  określonych  w  niniejszym
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje,  zostaną automatycznie wyłączone  
z Konkursu.

4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu  oraz  wyrażeniem  dobrowolnej  zgody  uczestnika  na  przetwarzanie  jego
danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa (klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 4 do
Regulaminu).  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  lecz  ich  brak  uniemożliwia  wzięcie
udziału w Konkursie.

5. Dodatkowych  informacji  udzielają  pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w
Krzeszowie, tel. 15 8798 303.


