
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

pn. Gmina Lipno w obiektywie-2014 
 

1.Organizator konkursu  
 

a /Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury pod patronatem Wójta Gminy Lipno.  

 

b/ Konkurs realizowany jest w ramach gromadzenia materiałów dokumentujących 

wszechstronny obraz naszej wsi. 

2.Cel konkursu  

 

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno otaczającej nas rzeczywistości, dostrzeganie 

niezwykłych detali, przyrody, ludzi, wydarzeń. 

Ponadto celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia, jego 

dokumentowania, interpretacji oraz opisu. 

3.Przedmiot konkursu  

 

a/ przedmiotem konkursu jest autorska fotografia. 

 

b/Zdjęcia powinny zostać zrobione na terenie gminy Lipno i przedstawiać obiekty, przyrodę, 

ciekawych ludzi i wydarzenia. 

 

 

4.Uczestnicy konkursu  

 

a/ Konkurs jest skierowany do dzieci ,młodzieży i dorosłych  

b/ Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, 

który należy złożyć na karcie zgłoszenia. 

c/uczestnik konkursu oświadcza, ze wyraża zgodę na wykorzystanie  w celach promocyjnych 

nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć. 

d/Udział w konkursie jest dobrowolny i  bezpłatny. 

 

5. Zasady udziału w konkursie  

 

a/ fotografie powinny posiadać jednego autora, być podpisane na odwrotnej stronie z ewentualnym 

nr 1do 4 . Uczestnik konkursu jest zobowiązany uzyskać zgodę osób , których wizerunek utrwalono na 

fotografiach, na ich wykonanie i wykorzystanie. 

b/Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie 



c/ Jedna osoba może zgłosić 4 fotografie  w wersji  papierowej w formacie A5 . Do konkursu należy 

zgłaszać jedynie zdjęcia ,które  nie zostały wcześniej nagradzane ani wyróżniane w innych 

konkursach. 

 

6. Terminarz 

 

a/Zdjęcia z karta zgłoszeniową należy nadsyłać lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w 

Lipnie ul Mickiewicza 29, 87-600 Lipno do dnia 31 sierpnia 2014 r. do godz. 14-tej. Prace zgłoszone po 

terminie nie będą brały udziału w konkursie 

b/ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu 06 września 2014 r. podczas 

Dożynek Powiatowo-Gminnych w Karnkowie. Dopuszcza się przyznanie nagród i wyróżnień w 

konkursie przez sponsorów. 

c/ Nagrodzone prace prezentowane będą  na Dożynkach Powiatowo – Gminnych w Karnkowie w dniu 

6 września 2014 r. oraz na wystawie pokonkursowej w Galerii Wiejskiego Domu Kultury w Wichowie. 

7. Postanowienia końcowe 

 

a/Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i nie odsyła zgłoszonych 

prac 

b/ We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Komisja Konkursowa 

powołana przez organizatora i  ostateczna interpretacja  regulaminu należy do Komisji. 

 

c/ Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać 

bezpośrednio w Urzędzie Gminy Lipno  lub na stronie urzędu  Lipno@uglipno.pl 
 

d/ Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie 

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie 

danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przeniesienie praw 

autorskich w całości na rzecz Gminnego Domu Kultury w Wichowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

„Gmina Lipno w Obiektywie - 2014 „ 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu……………………………… E-mail………………………………... 

Data urodzenia …………………………………………………………………… 

 

Nr ,Tytuł pracy , Ewentualny komentarz 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczenia: 

1* - Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficznego 

„Gmina Lipno w Obiektywie - 2014 „i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 

ze zm.). 

 

..……………………………………………………. 

                                                                                 (data i odręczny podpis) 

 

 

2* - Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………. 

(Imię i nazwisko) w Konkursie Fotograficznym „Gmina Lipno w Obiektywie - 2014 „ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających 

z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

..……………………………………………………. 

                                                                                (data i odręczny podpis) 

 

 

 

* oświadczenie nr 1 wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie 

** oświadczenie nr 2 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących 

udział w konkursie 

 
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE 

PODPISAĆ . 


