
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Gmina Szaflary w obiektywie”

1.  Organizatorem  Konkursu  jest  Gminne  Centrum  Kultury,  Promocji  i  Turystyki
w Szaflarach.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół  podstawowych, gimnazjum,
szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych.

3.  Przystąpienie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  uczestnika
Regulaminu.

4. Konkurs jest jednoetapowy.

5. Przedmiotem konkursu są zdjęcia na pocztówkę zwane dalej pracą konkursową. Projekt
pocztówki powinien zawierać:

• obiekty atrakcyjne pod względem turystycznym z Gminy Szaflary, 

• zabytki i urokliwe miejsca Gminy Szaflary, 

• ciekawe wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe z Gminy Szaflary;

6. Celem konkursu jest:

• promocja  lokalnego  dziedzictwa  kulturowo-historycznego  Gminy  Szaflary
i upowszechniania jej wizerunku;

• wzmocnienie potencjału kulturowego i historycznego gminy;

• promocja i informacja;

• stworzenie fotogalerii;

• zaprezentowanie wybranych zdjęć w materiałach promocyjnych Gminy Szaflary tj.
(m.in. mapa turystyczna, pocztówki, strona internetowa, kalendarz, folder, ulotka)
itp.

• popularyzacja  i  promocja  turystyki  wśród  mieszkańców  jako  elementu  życia
codziennego, sposobu na rekreację;

• kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią;

• rozwijanie zainteresowań historią i najbliższym otoczeniem;

• zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących gminę;

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

8. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu od 1 do 3 zdjęć w wersji elektronicznej.

9.  Fotografie  powinny  być  wykonane  samodzielnie,  metodą  tradycyjną  lub  cyfrową.
Parametry  zdjęcia  w  wersji  elektronicznej:  pliki  JPG  (bez  kompresji)  o  rozdzielczość
minimum 2000 x 3000 pikseli.

10. W Konkursie rozpatrywane będą jedynie zdjęcia wykonane na terenie Gminy Szaflary
zgodne z tematyką Konkursu.
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11.  Przesłane fotografie powinny odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz (bez
dokonywania obróbki  wykonanego zdjęcia).  Fotografie,  na których będą się znajdować
jakiekolwiek  znaki,  cyfry  (daty)  będą  dyskwalifikowane.  Wszelkie  zmiany,  w  tym
fotomontaż, są niedopuszczalne.

12. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać
poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane i daty jego wykonania.

13. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej
jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości.

14. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez
fakt  przystąpienia  do  Konkursu  wyraża  zgodę  na  to,  iż  z  dniem  przekazania
Organizatorowi zdjęć przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa
autorskie. Ponadto zgłoszenie zdjęć do konkursu stanowi wyrażenie zgody na wszelkie
utrwalanie  i  zwielokrotnianie,  inne  niekomercyjne  rozpowszechnianie  i  publiczne
udostępnianie zgłoszonej do konkursu pracy, jej odtworzenie, wyświetlenie, umieszczanie
na stronach internetowych.

15. Zdjęcia na płycie CD lub DVD należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,

ul. Zakopiańska 18,

34-424 Szaflary

z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Gmina Szaflary w obiektywie”. Termin nadsyłania
prac  30 września. (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy konkursowej do
Organizatora).

16.  Koszt  przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej  ponosi  Uczestnik  Konkursu.
Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora.

17. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Komisja dokona oceny wszystkich
zdjęć  nadesłanych  i  przyjętych  do  Konkursu  pod  kątem  jakości,  oryginalności,
wyjątkowości i  aktualności. Decyzje Komisji  Konkursowej są ostateczne i nie podlegają
odwołaniom.

18. W terminie od 11 do 17 października dodatkowo na profilu facebookowym Gminnego
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach odbędzie się głosowanie internetowe
na  zdjęcie publiczności wśród zdjęć, które zakwalifikują się do finału konkursu. Zdjęcie,
które  otrzyma największą liczbę głosów/like'ów uzyska tytuł  zdjęcie  publiczności,  które
także znajdzie się na pocztówce.

Głosowanie  internetowe  na  zdjęcie  publiczności  odbędzie  się  w terminie  od  11
października  godz. 10:00 do 17 października godz. 10:00.

 godz. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników- 21 października. 

Data wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym terminie.

19. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Nagrodzone  prace  zostaną  wyeksponowane  na  wystawie  fotograficznej  w  budynku
Urzędu Gminy Szaflary oraz biurze GCKPiT w Szaflarach.

20.  Wyniki  Konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Organizatora
www.gckpit.szaflary.pl oraz na fanpage’u portalu internetowego Facebook.

- 2 -
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, 34 – 424 Szaflary | tel. 18 27-547-23 | gckpit@szaflary.pl | www.gckpit.szaflary.pl

http://www.gckpit.szaflary.pl/


21.  Dane  osobowe  Uczestników  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody.

22.  Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska
i informacji  o  laureacie  Konkursu  oraz  umieszczanie  tych  informacji  w  materiałach
Organizatora, tj. na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach oraz na funpage'u portalu internetowego Facebook.

23.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo:  przerwania,  zmiany  zasad  lub  unieważnienia
Konkursu  bez  podania  przyczyny.  Informacja  o  ewentualnych  zmianach  będzie
publikowana na stronie internetowej www.gckpit.szaflary.pl

24. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania pracy akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.

25. Kontakt do Organizatora:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18

34-424 Szaflary

tel. 18 27-547-23
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