
Regulamin konkursu fotograficznego  

„Złap Światło” 

 

I. ORGANIZATOROR: organizatorem konkursu fotograficznego jest Gminne 

Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach. 

Chwałowice 132, 37-455 Radomyśl nad Sanem, nr. Tel. 602 663 936,  

e - mail: kulturarad@interia.pl 

II. CELE KONKURSU: 

– rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

– wymiana doświadczeń różnych grup fotografów, 

– konfrontacja osiągnięć fotograficznych, 

– popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

– ekspresja przeżyć duchowych w formie zdjęć, 

– odszukiwanie i postrzeganie światła, gra świateł. 

III. UCZESTNICY: 

W konkursie mogą uczestniczyć w trzech kategoriach wiekowych: 

1. dzieci od 8 do 14 lat, 

2. młodzież w wieku od 15 do 18 roku życia,  

3. dorośli od 19 roku życia. 

IV. TERMIN SKŁADANIA PRAC: 

Termin nadesłania prac na adres organizatora upływa 18 listopada 2022r.  

(liczy się data dostarczenia prac na adres mailowy placówki). 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnik składa max. 3 fotografie, w formacie 20x30 cm, kolorowe, czarno-

białe, lub inne. 

2. Prace po przekazaniu do konkursu stają się własnością GCK. 

3. Zdjęcia należy składać drogą mailową wraz z kartą zgłoszeniową oraz opisem 

(zał. nr 1 i 2), w tytule wiadomości proszę umieścić napis:  

„KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZŁAP ŚWIATŁO”.  



4. Prace należy opisać na oddzielnej kartce (zał.nr 2), ponadto należy dołączyć  

kartę zgłoszeniową (zał. nr 1) oraz należy wypełnić oświadczenie (zał.nr 3). 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac. 

6. GCK po konkursie może prace wystawić, prezentować i udostępniać publicznie 

na wystawach. 

7. GCK nie odpowiada za treści zdjęć. 

8. GCK nie ma obowiązku weryfikacji zdjęć, jeśli chodzi o ich własność autorską. 

VI JURY, OCENA, NAGRODY 

1. Organizator powołuje Jury konkursu, które dokona oceny prac, a także prace 

zakwalifikowane do wystawy. 

2. Jury konkursu przydzieli rzeczowe nagrody dla jej uczestników.  

I, II, III miejsce w 3 kategoriach: 

- dzieci w wieku od 8 do 14 lat 

- młodzież w wieku od 15 do 18 roku życia, 

- dorośli od 19 roku życia,  

3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu 

konkursu. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy z uczestników konkursu, oświadcza, iż jest autorem złożonych prac 

konkursowych i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby 

konkursu. 

2. Uczestnik oświadcza, iż przekazane prace są jego autorstwa i posiada 

pisemną zgodę osób prezentowanych na fotografii na publikację. 

3. Wyróżnione zdjęcia konkursowe przechodzą na własność organizatora  

z zachowaniem praw autorskich ich wykonawcy. 

4. Nagrodzone, wyróżnione i wybrane spośród zakwalifikowanych prac będą 

prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronach WWW/proflu 

facebook GCK w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach. 



5. O miejscu i czasie wręczenia nagród poinformujemy poprzez post na 

facebooku. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod  

nr tel. 602 663 936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszeniowa. Załącznik Nr 1 regulaminu Konkursu fotograficznego 

„Złap Światło” 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

.................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania)  
.................................................................................................................................. 

(kategoria wiekowa)  

............................................................................ ..................................................... 

(e-mail) 

.................................................................................................................................. 

(tel.kontaktowy) 

.................................................................................................................................. 

 

1. Oświadczam, że jako zgłaszający prace konkursową do udziału w Konkursie, 

jestem jej wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie 

narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)” przez GCK, dla celów związanych  

z realizacją i promocją Konkursu.  

4. Przenoszę na GCK nieodpłatnie, nieograniczenie i bezterminowo całość 

autorskich praw majątkowych do prac zgłoszonych w Konkursie. 

5. Oświadczam, że nie prowadzę profesjonalnej działalności fotograficznej 

 

 

      ...................................................................                                                     

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu) 



 
W przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic lub opiekun prawny. 
 
( imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)  
 
.................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania)  
 
.................................................................................................................................. 
(telefon kontaktowy)  
 
.................................................................................................................................. 
 (e-mail)  
 
.................................................................................................................................. 
 
Niniejszym, wyrażam zgodę na udział mojej(go) córki/syna/podopiecznego  
w konkursie fotograficznym „Złap Światło” organizowanym przez GCK  
w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach 
 
 ……………......................................................................  

   (data i czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych)  
 

* GCK w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach jako administrator 
danych osobowych informuje, że dane uczestników będą przetwarzane w celu 
realizacji i promocji Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Dane uczestników będą udostępnianie 
jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie 
danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz ponumerowanych fotografii. Załącznik Nr 2 regulaminu 

Konkursu fotograficznego „Złap Światło” 

 

 

LP.  Tytuł pracy wraz z krótkim opisem 

1.  

2.  

3.  

 

 


