
KONKURS FOTORGAFICZNY 
„NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA GMINY NIEGOWA” 

 
REGULAMIN 

 

1.Postanowienia ogólne 

 Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Najpiękniejsze 

miejsca Gminy Niegowa”, który skierowany jest do wszystkich miłośników fotografii. 

 Tematem zdjęć konkursowych powinien być teren naszej Gminy, ciekawe miejsca 

przyrodnicze i historyczne.  Może to być magiczne miejsce w lesie, malowniczy strumyk, ostańce 

lub piękne zamki znajdujące się na naszym terenie. Fascynacje zjawiskami przyrody, elementy 

niepowtarzalnej fauny i flory widziane okiem obiektywu. 

 Za najciekawsze prace przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Nagrodzone prace mogą być wykorzystane w wydawnictwach reklamowych i na stronie 

internetowej Urzędu Gminy. 

 Nagrody przyznawane będą  od 1 do 3 miejsca, w dwóch  grupach wiekowych: 

–  dzieci i młodzież do 16 lat. 

–  osoby powyżej 16 roku życia. 

 

 Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

2. Zasady konkursu 

 W konkursie może wziąć udział każdy pasjonat fotografii uwrażliwiony na piękno jurajskich 

krajobrazów. 

 Przesłane prace nie będą zwracane, z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność 

organizatora, z możliwością publikacji i powielania. 

 Prace należy przysyłać na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury ul. Wojska Polskiego 2,  42 – 320 Niegowa 

lub adres mailowy gokniegowa@o2.pl. z dopiskiem „konkurs fotograficzny” 

Można również przynosić osobiście do siedziby biura znajdującego się w budynku GOK-u 

(pierwsze piętro). 

Więcej informacji pod nr. tel. (034) 315 12 01 

 

3. Przepisy dotyczące prac 
Przesłane prace powinny spełniać następujące wymogi: 

 - zdjęcia na papierze fotograficznym formatu od 15 x 20 cm lub większe, 

 - zdjęcia cyfrowe nadesłane mailem, lub na płycie CD w formacie jpg, plik nie mniejszy niż 

3 megapiksele 

 - zdjęcia mają być opisane, należy podać tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon 

kontaktowy, nazwę fotografowanego obiektu i miejsce wykonania zdjęcia. 

 - Fotografie na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki (cyfry, daty, lub inne) będą 

zdyskwalifikowane (mają być opisane na odwrocie). 

–  Każdy uczestnik może nadesłać od 3 do 5 zdjęć. 

–  Zdjęcia należy przysłać najpóźniej do 26 sierpnia 2015r. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 30 sierpnia br.  na  festynie 

„Pożegnania wakacji” w Amfiteatrze w Niegowie. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 

marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. dz. U Nr. 

133, poz. 833 z póź. zm). 

        Zapraszamy do udziału 


