
 
 

REGULAMIN 
Konkursu Fotograficznego 2017  

 
„Gmina Rokietnica – SADZIMY NA SWOIM” 

 
pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Rokietnica  

§ 1 
Organizator Konkursu 

              Organizatorem Konkursu jest Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy. 

§ 2 
Cel i tematyka konkursu 

1. Dokumentacyjna i artystyczna prezentacja miejsc, ludzi, przyrody będących częścią akcji „Posadź na swoim”, 
w ramach której podejmowane są rozmaite działania mające na celu pokazanie, że zależy nam na ochronie, 
rozwoju i trosce o przyrodę najbliższą naszemu miejscu zamieszkania.  

2. Umiejętność przekazania i oddania w formie obrazu stałej obecności przyrody w naszym życiu. 
3. Zachęcenie do uprawiania sztuki fotograficznej. 

§ 3  
Uczestnicy 

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Rokietnica amatorsko zajmujący się fotografią. 
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 roku do północy, 

fotografii związanych z tematyką konkursu.  

§ 4  
Prace konkursowe 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres 
kinga.owsian@rokietnica.pl lub katarzyna.sokulska@rokietnica.pl. 

2. Każde zdjęcie powinno być w formacie JPG, a wielkość pliku nie powinna być mniejsza niż 1000 KB.  
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. 
4. W e-mailu przesłanym na powyższe adresy powinny znajdować się następujące informacje: 

• dane uczestnika (imię, nazwisko, adres), 
• numer telefonu, adres e-mail, 
• tytuł fotografii, każdy plik JPG podpisany powinien być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. 
Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny, 
• oświadczenia następującej treści:  „Wyrażam zgodę na reprodukowanie oryginału nadesłanej pracy na 
potrzeby imprez i wystaw organizowanych przez Urząd Gminy w Rokietnicy oraz umieszczenia jej w 
katalogach, folderach, materiałach promocyjnych i prasie, bez osobnego wynagrodzenia. Jednocześnie, w 
przypadku przyznania mojej pracy jednej z nagród w konkursie, wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz w/w 
instytucji, bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do przedmiotowej pracy, zgodnie z 
ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83 ze 
zmianami.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 tej ustawy, reprodukowanie prac na 
nośnikach elektronicznych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych dla celów konkursu. 
Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu. 

5. Zgłoszenia fotografii będą przyjmowane do dnia 18 sierpnia 2017r., do północy. 
6. Fotografie mogą przesyłać jedynie ich autorzy. 

 

 

file:///C:/Users/KingaO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X50EXP5E/kinga.owsian@rokietnica.pl
mailto:katarzyna.sokulska@rokietnica.pl


§ 5 
Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wszystkie fotografie nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez 
Organizatora.  

2. Komisja dokonuje oceny, biorąc pod uwagę zgodność z tematem konkursu, wartość artystyczną,  jakość i 
oryginalność nadesłanych fotografii. 

3. Spośród nadesłanych fotografii Komisja wybierze  trzy, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  
4. Komisja dopuszcza przyznanie wyróżnień, a o ich ilości zadecyduje podczas obrad. 
5. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 
6. O wynikach konkursu nagrodzone osoby zostaną powiadomione drogą mailową. 
7. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.rokietnica.pl, na facebook’u rokietnica.pl oraz w 

październikowych „Rokickich Wiadomościach” i na stronie www.rokickiewiadomosci.com.pl 
8. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas festynu ”Rokietnica zaprasza Wielkopolan na 

rumpuć”, w dniu 2 września 2017 roku. 

§ 6 
Nagrody 

Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody niespodzianki związane z tematyką fotograficzną. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rokietnica.pl/aktualnosci/ w zakładce 
kultura. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa 
polskiego. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 89 60 
614 (Urząd Gminy w Rokietnicy Katarzyna Sokulska, Kinga Owsian) lub adresami: 
katarzyna.sokulska@rokietnica.pl,kinga.owsian@rokietnica.pl 

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków 
niniejszego regulaminu. 

 

 
 

http://www.rokietnica.pl/aktualnosci/
mailto:katarzyna.sokulska@rokietnica.pl
mailto:kinga.owsian@rokietnica.pl

