
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

"Polny kwiat” 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a. 

2. Konkurs jest skierowany do młodzieży (13-18 lat) oraz osób dorosłych. 

3. Celami konkursu są:  

a) ukazanie piękna przyrody i otaczającej nas rzeczywistości,  

b) rozwijanie wrażliwości artystycznej,  

c) prezentacja twórczości młodzieży i dorosłych w dziedzinie fotografii, 

d) kształtowanie świadomości ekologicznej. 

 

II. Zasady Konkursu: 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej polny kwiat. 

2. Każdy z Uczestników może nadesłać 1 fotografię. 

3. Technika wykonania prac jest dowolna. Dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych  do czarno-

białych lub sepii, korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie), 

itp. 

4. Fotografie powstałe w wyniku wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Nie będą 

akceptowane prace, do których zostały dodane jakiekolwiek elementy (np. znaki, cyfry, ramki, 

podpisy) lub powstałe z połączenia kilku zdjęć (kolaże, fotomontaże). 

5. Nadesłanie prac oznacza, że osoba biorąca udział w konkursie posiada prawa autorskie do 

przysłanych fotografii.  

6. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o werdykcie jury. 

III. Nadsyłanie prac: 

1. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną w formie załączników do maila. na adres: 

marta.szymla@domkultury.kety.pl, w terminie do: 25.05.2022 r.  

2. Każda fotografia powinna być zapisana w formacie JPG min 300 DPI i max w plikach nie 

przekraczających 5 MB. 

3. W treści maila należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, komentarz do 

zdjęcia, miejsce dokonania zdjęcia. 

 

IV. Jury 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

2.Ocenie podlegać będą: ciekawy pomysł, wrażenia artystyczne, umiejętność interpretacji tematu. 



 

V.  Nagrody: 

1. Organizatorzy uhonorują nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzegają sobie prawo do 

przyznania 2 wyróżnień.  

2. Wręczenie nagród odbędzie się 4.06.2022 r. na placu DK podczas imprezy plenerowej z okazji Dnia 

Dziecka. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do jury konkursu. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z: 

a) nieodpłatnym udzieleniem swoich praw autorskich do nieodpłatnego wykorzystywania prac przez 

Dom Kultury w Kętach, z zachowaniem praw autorskich, w następujących polach eksploatacji:              

a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, b) 

zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach obrazu , c) wprowadzenia do obrotu, d) wprowadzenia do 

pamięci komputera oraz sieci Internet, e) publicznego odtwarzania, wyświetlania w ramach działań 

Domu Kultury w Kętach. 

b) wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych 

osobowych na potrzeby promocji konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o 

ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./ 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do wprowadzania 

zmian w regulaminie. 

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Dodatkowe informacje uzyskać można w Dziale Programowo-Animacyjnym DK: tel. 33/844 86 79 – 

koordynator: Marta Szymla. 

 

Sponsor główny: 

GAZ SYSTEM S.A. 

 


