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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO 

„MIASTECZKO W CZTERECH PORACH ROKU” 

 

 

Założenia organizacyjne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie. 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

3. Celem Konkursu jest uwrażliwienie społeczności lokalnej na otaczającą infrastrukturę  

i przyrodę, upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, a także rozwijanie 

aktywności twórczej. 

4. Konkurs rozpoczyna się 25.11.2019 r. i trwać będzie do 30.10.2020 r.  Termin nadsyłania prac mija 

30.10.2020 r. 

5. Temat konkursu „Miasteczko w czterech porach roku”. Prace winny przedstawiać infrastrukturę, 

architekturę lub przyrodę Gminy Miasteczko Śląskie. 

6. W konkursie może brać udział każdy mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, który amatorsko zajmuje 

się fotografią.  

7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie.   

8. Wypełnienie klauzuli informacyjnej RODO, karty zgłoszeniowej oraz w przypadku osób 

niepełnoletnich udzielenie zgody opiekuna dziecka jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału 

w konkursie. 

9. Wyłonione w konkursie prace zostaną zamieszczone w kalendarzu tworzonym przez Gminę           

Miasteczko Śląskie na 2021 rok.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia pracy w formie wyróżnienia.  

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu tarnogórskiego, którzy amatorsko zajmują się 

fotografią. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Miasteczku 

Śląskim ul. Rynek 8 pok. 30. Dopuszcza się nadesłanie pracy jako przesyłkę pocztową lub kurierską 

na koszt nadsyłającego. Na przesyłce należy umieścić dopisek „Konkurs Fotograficzny” 

2. Fotografie winny być nadesłane w formacie: odbitek czarno białych lub kolorowych na papierze 

fotograficznym o wymiarach od 13/18 do 15/21 a także oryginały zdjęć na płycie CD.   

3. Aby praca była pracą ważną, na odwrocie musi zawierać informacje: imię oraz nazwisko. Podane 

dane będą służyć m. in. do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace anonimowe, 

niezawierające w/w danych nie będą zakwalifikowane do konkursu.  

4. Wraz ze zdjęciami należy dostarczyć podpisaną kartę zgłoszenia, klauzulę informacyjną (RODO) 

oraz w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie. Dokumenty stanowią załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osobistych osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich oraz dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym 

przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień  

w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych 

postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym 
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wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność  

z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez 

Organizatora w ramach Konkursu. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 4 (1 fotografia=1 pora roku), nieopublikowane wcześniej, 

samodzielnie wykonane fotografie.  

7. Konkurs ma charakter indywidualny, pod uwagę nie będą brane prace grupowe. 

8. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną, 

cyfrową, telefonem komórkowym lub smartfonem. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy 

czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. 

Dopuszcza się: 

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, rozjaśnienie, nasycenie), 

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów 

itp., 

Nie będą akceptowane prace: 

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże oraz fotomontaże), 

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej. 

9. Dopuszcza się serie fotograficzne do 4 zdjęć, które traktowane będą jako jedna praca. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości 

technicznej. 

11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac dyskwalifikowanych oraz 

wykluczonych. 

12. Prace niezgodne wykonane z regulaminem lub zgłoszone po ustalonym terminie nie będą oceniane.  

13. Brak podpisanego oświadczenia rodziców wyrażającego zgodę na udział dziecka 

w konkursie dyskwalifikuje pracę konkursową do dalszego udziału.  

 

 

Wyniki konkursu i nagrody 

 

1. Komisja powołana przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się listopadzie 2020 r. 

4. Nagrodą w konkursie jest dyplom oraz nagroda rzeczowa.  

5. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy oraz oryginalność.  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przekazując pracę, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy w kalendarzu tworzonym przez 

Gminę Miasteczko Śląskie na 2021 rok, opublikowanie na stronie internetowej,  

w mediach społecznościowych oraz we własnym wydawnictwie „Wieści z Ratusza”. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.  

3. W momencie wyłonienia najlepszych prac prawa autorskie autorów prac nieodpłatnie przechodzą 

na Gminę Miasteczko Śląskie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  

 


