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REGULAMIN 
Miejsko - Gminnego Konkursu Fotograficznego 

pt. ,,Moje Najlepsze Zdjęcie” 
 

I. ORGANIZATORZY 

Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20 A, tel. 42 

614-25-89, e-mail: sekretariat@moktuszyn.pl oraz Klub Fotograficzny „BLENDA” 

II. CELE I PRZEDMIOT KONKURSU 

 Przedmiotem konkursu  są fotografie, wykonane przez mieszkańców Miasta i  Gminy 

Tuszyn; 

 Wyłonienie najlepszych prac i  ich promocja; 

 Kształtowanie i rozwijanie wśród mieszkańców zainteresowań fotografią; 

 Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego 

czasu; 

 Rozwijanie wartości artystycznych; 

III. TERMINY 

 Termin nadsyłania prac fotograficznych to - od 18.10 do 3.12.2022 r. 

 Ostatecznym terminem nadsyłania prac fotograficznych jest 3.12.2022 r. do godz. 

24.00 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
2. Tematyka zdjęć – dowolna. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem 
prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające 
prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, 
ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, 
godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie 
spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i 
podlegają odrzuceniu przez Organizatora.  
3. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Tuszyn. 
4. Organizator nie ogranicza przyjmowania fotografii tematem konkursu.  Zdjęcia jednak nie 
mogą  być już wcześniej publikowane, w wydawnictwach zwartych lub nagradzane w innych 
konkursach. 

mailto:sekretariat@moktuszyn.pl


2 

5.Prace będą oceniane w dwóch  kategoriach wiekowych: 
a) Uczestnicy do lat 19. 
b) Uczestnicy powyżej 19 lat. 
6. Każdy uczestnik może przekazać maksymalnie 3 prace fotograficzne. 
7. Nadesłane fotografie należy oznaczyć elektronicznie numerami od 1 do 3, w osobnym 
pliku podając dodatkowo: imię, nazwisko i kategorię wiekową autora.       
8. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, aparatem lub telefonem/smartfonem,  
muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 
9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej 
niż 2400 pixeli. 
10. Dopuszcza się stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 
pochodzących z różnych plików. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 
wymienionych wyżej wymogów. 
12. Przesyłając Pracę Konkursową Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że 
posiada on do wykonanej pracy i zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również 
jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na 
zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach 
Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i 
serwisach internetowych.  
13. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres @: mcktuszyn@gmail.com 
wyłącznie  z osobistej skrzynki/poczty elektronicznej. 
14. Prace należy wysłać z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1.) oraz z 
oświadczeniami (załączniki nr 2 i 3), które stanowią załączniki do regulaminu. 
15. Udział w konkursie, potwierdzony przesłaniem prac na adres mailowy, jest jednocześnie 
wyrażeniem zgody przez uczestnika, na ewentualną publikację fotografii  w każdej  formie, 
zgodnie z decyzją organizatora konkursu.  
16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych prac fotograficznych 
bez zgody autorów. 
17. Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród, w dniu ich 
wręczenia, ustalonego i podanego do wiadomości przez organizatora. Nagrody nie będą 
wysyłane do odbiorców (z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków). 

V. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Wyboru najlepszych prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa, której skład 
wejdą  przedstawiciele organizatorów . 
2. Komisję Konkursową tworzy 9 osób, których pracą będzie kierował Przewodniczący 
Komisji. 
3. Prace Komisji Konkursowej są niejawne, odbywają się tylko z udziałem powołanych do niej 
przedstawicieli i dotyczą jedynie dokonania wyboru najlepszych prac w poszczególnych 
kategoriach.  
4. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego 
laureatów. 
5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

mailto:mcktuszyn@gmail.com


3 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1.Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych otrzymają Dyplomy 
Uznania oraz  nagrody rzeczowe. 
2. Jury może podjąć decyzję o wyróżnieniu prac, których autorzy otrzymają Dyplomy 
Uznania. 
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po 3 grudnia 2022 r. na stronie MCK w Tuszynie 
oraz FB stronie Klubu Fotograficznego ,,Blenda” 
4. Wręczenie nagród uczestnikom odbędzie się w terminie i miejscu, ustalonym i podanym 
przez organizatora na w/w stronach. Dodatkowo Laureaci konkursu zostaną powiadomieni 
mailowo lub telefonicznie. 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom; 
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 
Organizatora prawa własności złożonych prac; 
3. Zgłaszając uczestnika do konkursu wyrażamy zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie 
wizerunku w/w osoby przez Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie, ul. 
Noworzgowska 20A dla celu informacyjnego i promocyjnego konkursu. 
4. Zgłaszając uczestnika do konkursu wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w karcie zgłoszeniowej; 
6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 
Konkursową; 
7. Jeśli zgłoszenie będzie składane indywidualnie (z pominięciem szkoły) to zał. 1, 2 i 3 

wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny; 
8. Jeśli zgłoszenie będzie delegowane przez szkołę, to zał. 1 wypełnia nauczyciel, podpisuje 

dyrektor, zał.2 podpisuje rodzic lub opiekun prawny, a zał.3 podpisuje rodzic/opiekun 

prawny lub nauczyciel w zależności kogo dane zostały wpisane w punkcie 4 karty 

zgłoszeniowej (zał.1). 

9. Zgłoszenia indywidualne – osoby pełnoletnie wypełniają tylko zał. Nr 1 i 2. 

10. Prace bez wypełnionych i podpisanych załączników nie będą podlegać ocenie. 

11. Dodatkowe informacje w sekretariacie MCK lub pod numerem telefonu 42 614 25 89. 
 

 


