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 V ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. „Masywy górskie niczym zwierciadło, w ciszy stają się 

przyjacielem…”, zwany dalej konkursem, jest zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zakorzenieni 

w kulturze” przy współudziale Domu Kultury „Sokół” pod patronatem Burmistrza Strzyżowa.  

1. Konkurs skierowany jest do profesjonalistów i amatorów w dwóch grupach wiekowych. 

Udział w nim może wziąć każdy fotograf, miłośnik energii, który lubi kreować wizerunki 

tematyczne. 

2. Celem konkursu jest propagowanie wartości artystycznych i piękna rzeczywistości 

zamkniętych w kadrze. Fotografia i jej walor powinny w sposób oczywisty oddziaływać na 

uczucia i wywoływać emocje u widza, popularyzując sztukę fotografii. 

3. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym 

innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.  

4. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich,  

w tym dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

5. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo złożyć oświadczenie Rodziców o wyrażeniu zgody 

na uczestnictwo w konkursie i zgodzie na wykorzystanie ich fotografii oraz danych 

osobowych w celach związanych z konkursem i promocją jego uczestników. 

6. Każdy fotograf może nadesłać na konkurs maksymalnie 1 pracę dobrej jakości, obraz JPEG, 

tak aby można ją było potem wydrukować w formacie A3, (zalecana rozdzielczość minimum 

2300 pikseli na krótszym boku, pojemność minimum 5 MB). 

7. Fotografię konkursową wraz z podpisaną kartą zgłoszenia (skan pdf lub jpg) należy doręczyć 

na adres e-mailowy Organizatora: 

zakorzenieniwkulturze@gmail.com 

 

           z dopiskiem w tytule: 

V ogólnopolski konkurs fotograficzny pt.  „Masywy górskie niczym zwierciadło, 

w ciszy stają się przyjacielem… 

 

Ważne! 

Zdjęcie oraz kartę zgłoszenia przed wysłaniem należy podpisać imieniem i nazwiskiem, 

grupą wiekową  oraz tytułem pracy. Prace opisane niewłaściwe nie będą zakwalifikowane do 

konkursu. Przykład: Jan Kowalski, gr. I, Pod górskim niebem 
 

mailto:zakorzenieniwkulturze@gmail.com


8. Nie dopuszcza się do konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej, jakości 

technicznej. 

9. Nadesłanie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem autora zdjęcia  

o przysługujących mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii.  

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autora fotografii prawa do jej 

nieodpłatnego wykorzystania przez organizatora Konkursu w celach reklamowych  

i promocyjnych związanych z działalnością Stowarzyszenia „Zakorzenieni w kulturze”. 

11. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się z uwzględnieniem dwóch grup wiekowych: 

• młodzież do lat 18 – gr. I  

• dorośli – gr. II 

12. Organizator powołuje jury w tym:  

a. Przewodniczący jury – Pan Waldemar Góra, Burmistrz Gminy i Miasta Strzyżowa. 

b. Jury zadecyduje w pierwszej kolejności o zakwalifikowaniu prac do konkursu,  

a następnie wyłonieniu najlepszych w każdej grupie wiekowej. 

13. Główną nagrodą w Konkursie są: 

• W grupie I do lat 18 dla młodzieży. 

I miejsce     -  bon o wartości 500 zł 

oraz 2 atrakcyjne nagrody rzeczowe 

• W grupie II dla dorosłych: 

   I miejsce     -  bon o wartości 1.000 zł 

  II miejsce    -  bon o wartości    500 zł 

 III miejsce    -  bon o wartości    300 zł. 

• Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień i nagród specjalnych. 

14. Organizator nie zwraca przesłanych prac oraz nie wysyła do autorów werdyktu jury. 

Wyróżnieni do finału laureaci o wynikach zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub 

telefonicznie.  

15. Odbiór nagród i wyróżnień następuje wyłącznie osobiście na gali rozdania. Organizator 

zastrzega, iż nie wysyła nagród, nagrody nieodebrane pozostają własnością organizatora. 

Organizator nie pokrywa także kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu. W związku  

z pandemią koronawirusa COVID-19  i istniejącymi obostrzeniami organizator może podjąć 

decyzję o innej formie przyznania nagród. 

16. Jury ma prawo do nieprzyznania lub innego podziału nagród. 

17. Nagrodzone i wyróżnione fotografie przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem 

przez laureatów konkursu osobistych praw autorskich. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn, a także do nieprzyznania pierwszej nagrody. 

19. Nadesłanie prac na konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z 

akceptacją niniejszego regulaminu. 

20. Terminarz przebiegu konkursu:  

a. Termin nadsyłania prac do 25 czerwca 2021 r.   

b. Wernisaż i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Domu Kultury „Sokół”.  
 

 

Szczegóły konkursu, regulamin i karta zgłoszenia  zamieszczane zostały na stronie internetowej 

Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze”: 

http://zakorzenieniwkulturze.pl/ 

 

Pliki do pobrania:  

Karta zgłoszenia, zgoda rodzica/opiekuna prawnego oraz klauzula informacyjna. 

http://zakorzenieniwkulturze.pl/

