
II KONKURS FOTOGRAFICZNY 

dla dzieci i młodzieży 

Jesień w obiektywie 
 

 

REGULAMIN 

 

 

 

Organizator: 
 

Gminny Ośrodek Kultury 

ul. Zjednoczenia 67 

43-250 Pawłowice 

tel./fax 32 47 22 570 

email: gokpawlowice@hoga.pl 

 

1. Cele konkursu: 

- wymiana doświadczeń grup: dziecięcej i młodzieżowej, 

- popularyzowanie twórczości artystycznej. 

2. Tematem konkursu jest uwiecznienie na fotografii piękna zmieniającej się przyrody, 

zatrzymanie jakiejś chwili w klimacie jesiennym.  

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież mieszkająca i ucząca się na terenie 

Gminy Pawłowice. Prace będą oceniane i nagradzane według następujących kategorii: 

- 7-12 lat, 

- 13-18 lat. 

b) Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace uprzednio nienagradzane, będące dziełem 

autora. Przyjmowane są prace powstałe wyłącznie w 2019 r. 

c) Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po dwie prace niebędące zestawem. 

d) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie osobiście lub na adres 

organizatora prac w formie odbitek fotograficznych w formacie min.15x21 cm i w wersji 

elektronicznej na nośniku CD (JPG,TIF) min. 300 dpi oraz 9 MPx. 

e) Zdjęcia nie mogą być obrabiane komputerowo. 

f) Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia z podpisanymi oświadczeniami. 

g) Prace należy dostarczyć do 24 października 2019 r., wyróżnionych laureatów 

powiadomimy telefonicznie do 25.10.2019 r. 

h) Konkurs jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

W ocenie prac wzięta pod uwagę będzie: kompozycja, kreatywność i jakość zdjęcia. 

Jury przyzna nagrody w formie kart podarunkowych autorom najciekawszych fotografii w każdej 

kategorii wiekowej. Wręczenie nagród odbędzie się w Centrum Kultury 29 października o godz. 

18.30. Prace będą zaprezentowane w tym dniu na parterze budynku w holu głównym. 
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5. Klauzula dotycząca praw autorskich, wizerunku i danych osobowych: 

a) Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach swoje 

autorskie prawa majątkowe do prac wykonanych podczas konkursu, w celu ich 

wykorzystania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach 

eksploatacji: utrwalenie zapisu we wszystkich możliwych formach tj. fotografia, audio, 

wideo, wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci Internet. 

b) Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku 

z udziałem w konkursie. 

c) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 67 na potrzeby organizacji konkursu 

oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu. 

d) Podstawa prawna: rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KARTA ZGŁOSZENIA 

II konkurs fotograficzny JESIEŃ W OBIEKTYWIE 

Proszę wypełnić i dołączyć do pracy konkursowej 

 

1. Imię i nazwisko.................................................................................................................... 

2. Wiek...................................................................................................................................... 

3. Dokładny adres zamieszkania........................................................................................... 

4. Telefon kontaktowy............................................................................................................. 

5. Imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela.............................................................................. 

tel.................................................................................(dotyczy uczestników niepełnoletnich) 

 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 
1. Znam i akceptuję regulamin konkursu. 
2. Zgłoszone przeze mnie prace nie naruszają praw osób trzecich (autorskich i majątkowych). 
3. Oświadczam, że ewentualne osoby znajdujące się na fotografiach wyrażają zgodę na ich publikację. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach, wyłącznie w celu 

informowania mnie o aktualnych ofertach GOK. Dane podaję dobrowolnie, wiedząc, że przysługuje 

mi prawo wglądu, edycji i wycofania zgody. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury 

w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 67. Podstawa prawna: rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych 

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

       

          

      …............................................................................................. 
podpis uczestnika lub opiekuna 

 

        

 

 

 

 
 


