
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

NIEODKRYTE  ZAKĄTKI  MIASTA I GMINY WOŹNIKI 
 

I. Organizator. 

* Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach oraz 

* Galeria Kultury w Woźnikach 

 

II. Cele konkursu: 

 - Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez prace  fotograficzne, 

 - Ukazanie architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych 

walorów Gminy Woźniki, 

 - Organizatorzy oczekują na prace ukazujące naszą gminę i jej okolice w ciekawy 

i oryginalny sposób, 

 - Promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji 

twórczej i kreatywności oraz zachęcenie do dostrzegania nieodkrytego  piękna  

w naszej okolicy . 

 

III. Warunki uczestnictwa. 

1. Konkurs jest organizowany dla osób dorosłych, od 18. roku życia. 

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie 3 zdjęć pod hasłem 

NIEODKRYTE ZAKĄTKI MIASTA I GMINY WOŹNIKI. 

3. Technika prac: zdjęcie. 

4. Format prac fotograficznych jako odbitka w formacie 15 x21 cm.  

5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 

 - imię i nazwisko autora, wiek, adres e-mail, nr telefonu 

 

IV. Kontakt: 

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny  

z MGOK pod nr (34) 3573 073 od wtorku do soboty w godz. 13.00 – 21.00. 

 

V. Termin i miejsce dostarczenia prac: 

 Od 1 luty  do 31 sierpnia  20116 roku, w biurze instruktorów MGOK ul. Górna 5, 

Woźniki 

 

VI. Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem  

o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac i uznaniem niniejszego 

regulaminu. 

 

VII. W skład jury wchodzić będą profesjonaliści z zakresu fotografii. 

a. Jury wybierze autorów  trzech  najciekawszych prac. 

b. Przewidziane są  również  wyróżnienia.  

c. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

 

VIII.  Nagrody 

Przewidziane są nagrody rzeczowe, które nie podlegają zwrotowi ani wymianie na 

gotówkę. 

 



IX. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie  www.mgokwozniki.com  

w zakładce MGOK aktualności oraz na Facebook MGOK Woźniki po zakończeniu 

konkursu. 

Na zakończenie konkursu zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa  

w Galerii Kultury przy ul. Koziegłowska 2. 

 

X. Uwagi dodatkowe. 

1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MGOK Woźniki. 

2. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku 

niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę. 

3. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów a ich autorzy 

zrzekają się praw do swoich prac. Akceptacja niniejszego regulaminu wiąże się  

z udzieleniem przez autora praw do nieodpłatnego wykorzystywania prac w celu 

dalszej promocji gminy przez organizatora oraz publikacje w Internecie. 

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez organizatorów. 

5. W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich autor ma 

obowiązek załączyć deklarację/pozwolenie na wykorzystywanie wizerunku. 

6. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga zespół 

organizacyjny. 
 

http://www.mgokwozniki.com/

