
I GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„GMINA MIERZĘCICE W OBIEKTYWIE”

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem I Gminnego Konkursu Fotograficznego „Gmina Mierzęcice w obiektywie”

jest Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach.

2. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Mierzęcice.

3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia

konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Adresatami konkursu są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu Gminy Mierzęcice.

6. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa – uczniowie klas I - IV

II kategoria wiekowa –  uczniowie klas V - VIII

III kategoria wiekowa –  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

IV kategoria wiekowa – osoby dorosłe

7. Konkurs trwa od 17.10.2019r. do 21.11.2019r.

2. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

1. Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć od 1 do 5 fotografii, w poziomie lub w pionie.

2. Fotografie nadesłane na Konkurs powinny przedstawiać miejsca lub obiekty zlokalizowane

na terenie Gminy Mierzęcice.

3. Dostarczone na Konkurs prace muszą być w formie papierowej o formacie A5 15x21, jak

również muszą się znajdować na nośniku (płyta CD/DVD).

4.  Zgłaszane na Konkurs prace powinny zostać opisane w następujący sposób:

Forma papierowa:

Opis powinien znajdować się na odwrocie w lewym dolnym rogu.

TYTUŁ KONKURSU: „GMINA MIERZĘCICE 
W OBIEKTYWIE”

OPIS LOKALIZACJI ZDJĘCIA

IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON
AUTORA ZDJĘCIA



Płyta:

Opis powinien znajdować się na kopercie, w której znajduje się płyta ze zdjęciami.

TYTUŁ KONKURSU: „GMINA MIERZĘCICE 
W OBIEKTYWIE”

OPIS LOKALIZACJI ZDJĘCIA

IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON
AUTORA ZDJĘCIA

5. Do  prac  konkursowych  wymagane  jest  dołączenie  karty  zgłoszenia  podpisanej  przez

pełnoletniego  uczestnika  konkursu  lub  rodzica/opiekuna  prawnego  dziecka.  Karta

zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Prace  niezwiązane  z  tematem  konkursu,  opisane  nieprawidłowo,  bez  opisu,  bez  karty

zgłoszenia, w nieodpowiednim formacie  bądź niekompletne zostaną odrzucone.

7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  wszystkich  nadesłanych  fotografii

w publikacjach  związanych z  konkursem oraz  w innych celach  związanych z  promocją

i reklamą Gminy Mierzęcice.

3. TERMINARZ

1. Termin nadsyłania prac upływa 21.11.2019r. (decyduje data złożenia w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Mierzęcicach)

2. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

3. Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona powołana przez Organizatora 

Komisja Konkursowa.

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

5. O wynikach konkursu, wystawie prac oraz wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni

w jak najkrótszym terminie.

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone także na stronie internetowej: www.mierzecice.pl oraz 

na www.facebook.com/gokmierzecice/ 

4. NAGRODY

1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia.

2. Nagrody  i  wyróżnienia  należy  odebrać  w  ciągu  miesiąca  od  dnia  uroczystego

podsumowania Konkursu.

http://www.mierzecice.pl/
http://www.facebook.com/gokmierzecice/


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii.

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach

oraz na stronie internetowej: www.mierzecice.pl lub na  www.facebook.com/gokmierzecice/

3. Szczegółowych informacji udziela:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Wolności 102A

42-460 Mierzęcice

tel. 32 288 70 82 

http://www.facebook.com/gokmierzecice/
http://www.mierzecice.pl/

