
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

SUSZEC 2019 

Konkurs Fotografii Podróżniczej i Turystycznej  

„Moje podróże małe i duże” 

 

 

Organizator:                                                                   Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 

                                  43 – 267 Suszec, ul. Ogrodowa 22 

                                 tel. 32 212 44 91 

                                 e–mail: konkursy@kulturasuszec.pl 

                     www.kulturasuszec.pl 

       Termin nadsyłania prac:                            1 lipca 2019 – 7 września 2019 r. 

Termin ogłoszenia wyników I etapu:                          23 września 2019 r. 

       Termin nadsyłania zdjęć dla uczestników II etapu:           14 października 2019 r.   

       Termin ogłoszenia wyników II etapu:                        30 października 2019 r. 

       Termin wystawy w GOK w Suszcu:                                     6 listopada – 4 grudnia 2019 r. 

       Termin wystawy objazdowej:                                    od 11 grudnia 2019 r . 

 

 Szczegóły konkursu:  

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. 

 

2. Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna krajobrazu, ludzi, przyrody, 

architektury, różnych form wypoczynku, w których uczestnicy konkursu brali udział, podziwiali, 

zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży. 

 

3. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy, którzy ukończyli  

16 lat. 

 

4. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice fotograficznej. 

 

5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zestawy wielozdjęciowe będą 

traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to 

wyraźnie zaznaczone w karcie  zgłoszenia. Jury zastrzega sobie prawo wyboru do drugiego etapu 

konkursu pojedynczych fotografii z cyklu. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były 

wcześniej nagradzane w innym konkursie fotograficznym. 

 

6. Konkurs jest dwuetapowy. 

 

     8.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest doręczenie organizatorom wypełnionej i własnoręcznie  

             podpisanej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.      
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     9.    Kartę zgłoszenia należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać ją na następujący adres:     

 

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 

43 – 267 Suszec, ul. Ogrodowa 22 

 

     10.  Zasady I etapu: 

 Uczestnictwo w I etapie konkursu jest nieodpłatne. 

 Uczestnicy konkursu przesyłają organizatorom fotografie w wersji elektronicznej na 

   wskazany adres e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl. Fotografie mają zostać zapisane w formacie   

   JPG, rozdzielczości 300 dpi i rozmiarze krótszego boku nie mniejszym niż 30 cm.   

 Przesłane pliki muszą być opisane w sposób umożliwiający identyfikację uczestnika konkursu  

   (tytuły prac).  

 Prace należy doręczyć organizatorom w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2019 r. 

 Z nadesłanych fotografii wyłonione zostaną prace, które wezmą udział w II etapie konkursu, co   

   jest równoznaczne z ich zakwalifikowaniem do wystawy pokonkursowej.   

 Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi do dnia 23 września 2019 r.     

 Prace niezakwalifikowane do II etapu nie będą w jakikolwiek sposób rozpowszechniane przez   

   organizatorów konkursu. 

 Zgłoszenia nie spełniające wymagań zawartych w regulaminie nie zostaną dopuszczone do  

   udziału w konkursie. 

 

11.   Zasady II etapu: 

 Uczestnictwo w II etapie konkursu jest nieodpłatne. 

 Do dnia 14 października 2019 r. należy dostarczyć organizatorowi fotografie zakwalifikowane  

 do II etapu, w formie nieoprawionych wydruków w formacie nie mniejszym niż 30 cm na 

 krótszym boku, a na dłuższym boku nie więcej niż 80 cm. 

 Prace powinny zostać opisane na odwrocie poprzez podanie, tytułu, imienia i nazwiska autora. 

 Przesyłki należy kierować na adres wskazany w pkt. 9. Prace niewłaściwie zabezpieczone 

 i uszkodzone podczas przesyłki nie będą brały udziału w konkursie. 

 Niedoręczenie organizatorowi prac zgodnie z wymaganiami jest równoznaczne z rezygnacją  

z uczestnictwa w konkursie. 

 

   12. Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną nieodpłatnie wykorzystane przez  

           organizatora na cele ekspozycji wystawy pokonkursowej, publikacji folderu/katalogu konkursu  

           oraz innych publikacji o charakterze promocyjno-kulturalnym zgodnie z zamierzeniami 

            i potrzebami organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego wyboru  

           eksponowanych i publikowanych prac. 

     
13.  Jurorami konkursu będą wybrani przez organizatora fotograficy i podróżnicy. 

 

14.  Ogłoszenie wyników II etapu konkursu nastąpi do dnia 30 października 2019 r.. Organizator  

         zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu. 

 

15.  Informacje na temat konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów konkursu ogłaszane będą na  

        stronie internetowej Organizatora: www.kulturasuszec.pl oraz na profilu Gminnego Ośrodka 

        Kultury na portalu facebook. 

 

16.  Przewiduje się następujące nagrody: 

    I nagroda - o wartości 1000 zł, 

            II nagroda - o wartości 700 zł,  

    III nagroda - o wartości 500 zł.  
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    Jury przysługuje prawo innego podziału nagród. 

 

     17.  Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi podczas 10. Suszeckiej Jesieni  

 Kulturalnej w dniu 24 listopada 2019 r. 

      
     18.  Organizator zastrzega sobie możliwość prezentowania wystawy pokonkursowej w całości lub  

 części w innych miejscach.  

 

     19.  W okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. uczestnicy konkursu mogą  

              zwrócić się do organizatorów z pisemnym wnioskiem o zwrot eksponowanych prac w postaci  

              materialnej. Nie złożenie wniosku w wyżej zakreślonym terminie jest równoznaczne  

              z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatorów prawa własności tych prac. 

 

     20.  Z dniem doręczenia prac organizatorom, uczestnicy II etapu konkursu nieodpłatnie udzielają 

              organizatorom zezwolenia na nieograniczone czasowo oraz terytorialnie korzystanie  

              z autorskich prac majątkowych do przesłanych fotografii (zarówno w wersji cyfrowej, jak też  

              w wersji materialnej, w postaci nieoprawionego zdjęcia)  na następujących polach eksploatacji: 

 Publiczne wystawianie, udostępnianie, wyświetlanie i publikowanie fotografii,  

w szczególności w toku wystawy pokonkursowej oraz w publikacjach, katalogach,  

wydawnictwach i innych materiałach związanych lub dotyczących konkursu. 

  Rozpowszechnianie i wykorzystywanie fotografii w dowolny sposób i dowolną techniką na 

stronie internetowej organizatora, oraz na profilu Gminnego Ośrodka Kultury na portalu 

Facebook. 

 Użyczanie bądź udostępnianie fotografii innym podmiotom w ramach eksponowania 

wystawy pokonkursowej lub jej części. 

 

   21. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika postanowień  

           niniejszego regulaminu.                            


