
Regulamin konkursu fotograficznego „MAMA I JA” 

Przepisy ogólne. 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „MAMA I JA” jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w 

Parchowie z siedzibą przy ulicy Kartuskiej 5.  

2. Cele Konkursu: 

a) prezentacja postaci mamy na fotografii, 

b) rozwijanie wrażliwości artystycznej osób wykonujących zdjęcia, 

c) nabywanie umiejętności pracy z aparatem fotograficznym, 

3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na profilu FB organizatora oraz w gazecie Czas Parchowa.  

4. Pracownicy GCKiB w Parchowie nie mogą brać udziału w konkursie. 

 

Zasady konkursu. 

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie. Fotografie w formacie JPG. należy przesłać na 

adres poczty elektronicznej Lboyke@wp.pl wpisując z tytuł wiadomości KONKURS „MAMA I JA” do dnia 

26.05.2022 do godz. 15:00. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną najpóźniej 27.05.2022 na profilu FB 

GCKiB w Parchowie. W treści wiadomości należy wpisać imię, nazwisko oraz miejscowość osoby 

zgłaszającej zdjęcie do udziału w konkursie. 

2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie i muszą być pracami autorskimi. 

3. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

4. Nie należy stosować fotomontaży, polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z 

różnych plików. 

5. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Parchowo.   

6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zamieszczenie na 

profilu FB oraz gazecie Czas Parchowa.  

7. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw 

osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że 

osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób których wizerunki utrwalono na fotografiach na 

wykorzystanie ich wizerunków.  

8. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 

określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, 

koszty poniesione w związku z skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 

Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 
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9. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, 

pozostają one własnością intelektualną autorów. 

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu.  

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez dyrektora GCKiB w 

Parchowie.  

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu biorąc pod uwagę pomysł, kreatywność 

i zgodność pracy z tematyką.  

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  

4. Jury może także przyznać wyróżnienia.  

5. Decyzja Jury jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich uczestników konkursu.  

 

Nagrody. 

1. Rodzaj nagrody: 

a) laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają zestawy kosmetyków firmy AVON.  

b) fotografie laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zostaną opublikowane w gazecie Czas 

Parchowa oraz na profilu FB Organizatora.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu 

oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie. 

 

Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego 

prawa.  

2. Zgłoszenie i udział w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków 

niniejszego regulaminu.  

 

 


