
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
 „Barwy Jesieni w Obiektywie” 

 
I. Postanowienia ogólne  
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, z siedzibą 
w Szczurowej przy ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, tel.14 671 40 50, oraz Wójt Gminy Szczurowa, 
zwani dalej „Organizatorem”.  
Termin nadsyłania i składania prac - do 29 października 2021 r.  
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 listopada 2021 r. na:  

 FB fanpage GCKCziS: facebook/GCKCziS w Szczurowej  
 stronie internetowej konkursu: www.gck-szczurowa.pl

 
II. Cel konkursu  
Celem konkursu jest: 
- aktywizacja młodzieży do działań twórczych, 
- promocja i popularyzacja dziedziny fotografii, 
- rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,  
- rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości artystycznej. 
 
III. Zadanie konkursowe  
Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia (maksymalnie do konkursu można zgłosić 2 zdjęcia), 
przedstawiającego uroki jesieni oraz związane z nią barwy.  
Forma interpretacji tematu jest dowolna. 
 
IV. Uczestnicy konkursu  
Udział w konkursie jest dobrowolny. W konkursie może wziąć udział młodzież w wieku 13-18 lat.  
 
V. Zasady konkursu  
1. Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę zgody, które są  
dostępne na stronie internetowej: www.gck-szczurowa.pl 
2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest: 
- przesłać w formie skanu, wypełnione dokumenty:  „zgłoszenie do konkursu” oraz „klauzula zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku”, podpisane przez rodzica (w sytuacji osoby niepełnoletniej), bądź 
pełnoletniego uczestnika, razem z dołączoną do niego pracą fotograficzną, na adres mailowy konkursu: 
biuro@gck-szczurowa.pl,  
- lub dostarczyć osobiście w formie papierowej zgłoszenie  wraz z klauzulą zgody, oraz prace na nośniku 
danych do budynku Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.  
Prace należy składać w terminie do 29 października 2021 r.  W sytuacji przesłania prac pocztą elektroniczną,  
w temacie wiadomości e-mail, należy wpisać : Konkurs  „Barwy Jesieni w Obiektywie”.  
3. Uczestnik konkursu może  wysłać maksymalnie dwie prace konkursowe (zdjęcia) w bardzo dobrej jakości 

powyżej 1 MB albo w rozdzielczości min.300 dpi.  
4. Każda praca konkursowa musi posiadać tytuł.  
5. Organizator konkursu ma prawo wyłączyć z udziału w konkursie zdjęcia, które nie spełniają 
warunków Regulaminu lub naruszają przepisy prawa. 
 
VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody  
1. Jury konkursowe w liczbie min. 3 osób, zostanie powołane przez Organizatora.  
2. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu, wyróżniających 
się oryginalnym pomysłem oraz promujących obszar gminy Szczurowa.  
3. Decyzje Jury są niepodważalne.  



4. Jury zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu i nieprzyznania nagród.  
5. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 
 
I miejsce: Smartwatch 
 
II miejsce:  Słuchawki bezprzewodowe  
 
III miejsce: Głośnik bezprzewodowy 
 
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 listopada 2021 r., na stronie Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i 
Sportu  w Szczurowej: www.gck-szczurowa.pl oraz Gminy Szczurowa: www.szczurowa.pl   
7. Organizator powiadomi laureatów konkursu o wygranej oraz o terminie i sposobie odbioru nagród. 
8. Nagrody nieodebrane w terminie do 7 dni od poinformowania o wygranej, przechodzą na własność 
Organizatora.  
9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
 
VII. Postanowienia końcowe   
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. W przypadku istotnych zmian zobowiązuje się do 
powiadomienia uczestników  o zaistniałych zmianach.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zawieszenia konkursu.  
3. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy: biuro@gck-
szczurowa.pl 
4. Przystąpienie do konkursu, jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu. 
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora konkursu. 
6. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Organizator, któremu przysługuje ostateczna interpretacja 
Regulaminu. 
 
 


