
REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Widoki z wakacji” 

 

1. ORGANIZATOR 

Szubiński Dom Kultury 

ul. Kcyńska 13, 89-200 Szubin 

www.szdk.szubin.net 

Komisarz wystawy: 

Paweł PIETROŃ, p.pietron@szdk.szubin.net 

2. CEL 

Konkurs ma na celu zachęcenie zarówno zawodowców jak i amatorów do fotografowania otaczającego 

ich świata, pięknych przestrzeni i uwieczniania ukrytego w nich piękna. 

3. CZAS I MIEJSCE: 

20 września 2019 r. (piątek) 

godz. 18:00 

Szubiński Dom Kultury 

ul. Kcyńska 13, 89-200 Szubin 

4. ZASADY UCZESTNICTWA 

1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący z terenu Gminy Szubin. 

2) Ustanawia się dwie kategorie wiekowe 

- Kategoria I do 17 lat 

- Kategoria II powyżej 18 lat 

3) Jeden autor może nadesłać maksymalnie 3 prace, zdjęcia mogą być nadesłane jako fotografie 

pojedyncze oraz jako zestawy składające się z maksymalnie pięciu zdjęć i będą one traktowane 

jako jedna pojedyncza praca. 

4) Prace powinny mieć od minimalnego formatu 200 x 300 mm do maksymalnego 300 x 400 mm 

5) Nazwa konkursu „Widoki z Wakacji” jest jednocześnie tematem przewodnim. Interpretacja 

tematu przewodniego jest indywidualną kwestią każdego uczestnika przy czym Organizator 

zastrzega sobie, że zdjęcia, które będą zawierać treści niezgodne z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego, w szczególności wulgarne, obsceniczne, propagujące przemoc, 

nienawiść rasową lub religijną nie będą dopuszczone do oceny konkursowej. 

6) W konkursie mogą brać udział jedynie zdjęcia, które nie były wcześniej zgłaszane do 

konkursów fotograficznych i nie były wcześniej publikowane. 

7) Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie, podając: 

- godło (ciąg losowych 6 cyfr) 

- oznaczenie kategorii wiekowej 

- tytuł pracy 

- schemat układu zdjęć w przypadku prezentowania zestawu 

8) Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie oznaczonej GODŁEM, wypełnioną kartę 

zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz prace zapisane na płycie CD w formacie TIFF 

lub JPG i rozdzielczości 300 dpi. 

9) Prace opisane niezgodnie z pkt.7) lub nieopisane w ogóle, bez karty zgłoszeniowej lub 

uszkodzone nie będą oceniane. 



10) Wszyscy autorzy, którzy nadeślą prace spełniające warunki regulaminu otrzymają informację  

o decyzjach Jury. 

11) Nadesłane prace oceni, wybierze do ekspozycji oraz przyzna nagrody Jury powołane przez 

organizatora konkursu, w skład którego wejdą fotograficy oraz osoby ze świata kultury 

niezwiązani profesjonalnie z fotografią. 

12) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac  

w mediach do celów promocji konkursu, co zostaje potwierdzone przez uczestnika 

własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeniowej. 

13) Za ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku transportu organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

5. TERMINY 

Prace NIEOPRAWIONE i NIEPODKLEJONE należy przesłać w usztywnionych, podpisanych 

opakowaniach lub dostarczyć osobiście. 

− nadsyłanie prac do 6 września 2019 (decyduje data stempla pocztowego); 

− obrady Jury do 16 września; 

− wernisaż 20 września; 

− czas ekspozycji od 20 września do 4 października; 

− odbiór prac do 25 października – prace nie odebrane przez autorów do tego terminu 

przechodzą na własność Organizatora. Zwracane będą wyłącznie odbitki fotograficzne. 

 

Nadesłanie prac na Konkurs „Widoki z wakacji” jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu oraz akceptację na publikowanie danych osobowych. 

6. NAGRODY 

1) Jury zakwalifikuje spośród wszystkich nadesłanych prac, zdjęcia do wystawy pokonkursowej. 

2) Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej o łącznej wartości 

700 zł. 

3) Laureaci pierwszych miejsc każdej kategorii zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich 

prac na wystawie indywidualnej w Galerii Plama’s Szubińskiego Domu Kultury. 

4) Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik. 

2) Uczestnik wysyłając zgłoszenie uczestnictwa potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu 

i akceptuje go. 

3) Prace przygotowane na konkurs należy nadsyłać na adres 

Szubiński Dom Kultury 

ul. Kcyńska 13 

89-200 Szubin 

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

5) Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia  

i interpretacja należy do Organizatora oraz składu powołanego Jury konkursowego. 


