
Regulamin konkursu fotograficznego  

„SPORTOWO I AKTYWNIE W MOJEJ GMINIE” 

 

 

Organizatorzy Konkursu: 

1. Wójt Gminy Rzezawa. 

 

Cele Konkursu: 

1. Kształtowanie świadomości dotyczącej sportowego zdrowego trybu życia,  

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

3. Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii,  

4. Zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc już znanych, 

5. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu w Gminie Rzezawa 

 

Przedmiot konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia . 

2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na terenie obiektów rekreacyjno - sportowych            

(np. zielone siłownie, place zabaw, ścieżki rowerowe, boiska sportowe, orliki, szlaki 

turystyczne itd.) 

3. Na zdjęciu może być ujęty sam obiekt jak również aktywność sportowa osób 

znajdujących się na tym obiekcie (np. grające dzieci, spacerujący dorośli itd.) 

4. Fotografie mogą pokazywać konkretną dyscyplinę sportową jak również codzienne 

użytkowanie, w tym aktywny wypoczynek na terenie obiektów rekreacyjno – 

sportowych Gminy Rzezawa 

5. Ocenie podlegają: pomysłowość wykonania zdjęcia, ciekawa prezentacja obiektu, 

sposób promocji aktywnego spędzania wolnego czasu .  

 

Uczestnicy konkursu: 

1. Konkursy jest skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych 

z terenu Gminy Rzezawa. 

2. Do biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodzica lub 

opiekuna, który musi zostać złożony na karcie zgłoszeń.  

 



Zasady udziału w konkursie: 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Fotografia powinna posiadać jednego autora. 

3. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu   

Fotografia musi zostać wykonana w latach 2016 -2017 r 

4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni 

praw autorskich. 

5. W konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie były wcześniej publikowane 

oraz nie brały udziału w innym konkursie. 

6. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie. 

7. Prace mogą być wykonywane zarówno aparatami fotograficznymi jak i telefonami 

komórkowymi., tabletami. 

8. Rozmiar prac może mieć wyłącznie format A4 lub A5. 

9. Do wywołanych zdjęć należy dołączyć fotografie również na nośniku CD.  

10. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 

11. Do oceny złożonych prac zostanie powołane przez Organizatora specjalistyczne Jury. 

Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć 

tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.  

12. Organizator przewiduje nagrody z podziałem  na grupy wiekowe  

(szkoła podstawowa i gimnazjum). 

 

Terminarz: 

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeń (Załącznik Nr 1 do Regulaminu)  należy 

dostarczyć do 12.05.2017r. do siedziby Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i 

Sportu w Rzezawie, ul. Kościelna 8.  

2. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Rozstrzygniecie konkursu w tym wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi  dnia 

04.06.2017r. podczas III Gminnego Dnia Dziecka w Rzezawie.  

 

Postanowienia końcowe: 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zdjęcie to nie narusza 

jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, jak również obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności, iż uzyskał on zgodę osób przedstawionych na 



zdjęciu na wykonanie zdjęcia oraz wykorzystanie go przez Organizatora do własnych 

celów promocyjnych i marketingowych, w tym na jego zamieszczenie w Internecie na 

stronach internetowych Gminy Rzezawa oraz Gminnego Centrum Kultury, 

Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie. 

2. Dostarczenie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS FOTOGRAFICZNY  

„SPORTOWO I AKTYWNIE W MOJEJ GMINIE” 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika:……………………………………………………………. 

2. Wiek uczestnika (kl.): ………………………………………………………………….. 

3. Adres: …………………………………………………………………………………... 

4. Tytuł pracy: …………………………………………………………………………….. 

5. Kontakt telefoniczny do opiekuna dziecka:……………………………........................ 

 

…………………………… 

                                                                                          (podpis uczestnika)  

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w 

„Konkursie fotograficznym – Zwierzęta w obiektywie” oraz przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka  

………………………………………………….do celów związanych z jego  

               (imię i nazwisko dziecka) 

udziałem w konkursie ( w tym opublikowania imion, nazwisko, zdjęć i informacji o 

zwycięzcach i uczestnikach konkursu, zamieszczenia informacji o konkursowych pracach w 

swoich materiałach i kampaniach promocyjnych).  

 

…………………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna dziecka) 

 


