
REGULAMIN 

konkursu fotograficznego dla fotografów amatorów pod tytułem 

„Ach, ten Gołuchów” 

 

Cel i tematyka konkursu 

1. Celem Konkursu jest promocja twórczości artystycznej mieszkańców Gminy Gołuchów w zakresie 

fotografii. Organizator Konkursu szczególną uwagę przykłada do czystości formy fotografii, która jako 

sztuka pozwala budować umiejętność obserwowania i rejestrowania rzeczywistości zgodnie z zasadami 

kompozycji, jednocześnie rozwijając wyobraźnię i wrażliwość autora. Tytuł Konkursu jest tożsamy                     

z tytułem rozdziału subiektywnego przewodnika turystycznego „Groch i kapusta czyli podróżuj po 

Polsce”, Tom 5 autorstwa znanej podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej. Już w tytule wyraziła ona swój 

zachwyt dla tego mikroregionu.  

2. Tematyka Konkursu obejmuje walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze, sakralne, społeczne, 

sportowe, gospodarcze i inne terenu całej Gminy Gołuchów.  

3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu tj. 

20.03.2012 i obowiązuje do czasu jego zakończenia tj. 20.11.2012 r. 

 

Zasady konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w Gołuchowie. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być mieszkaniec Gminy Gołuchów, nie zajmujący się zawodowo fotografią.  

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie te fotografie, których uprzednio nie zgłaszano do innych 

konkursów fotograficznych. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

Zasady uczestnictwa 

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 10 zdjęć. 

2. Organizator dopuszcza prace w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm wykonane wyłącznie na papierze 

fotograficznym oraz bezwarunkowo zapisane w postaci elektronicznej na płycie CD w formacie plików 

JPEG w rozdzielczości 300 DPI. 

 Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale fotografii zgłoszonej do Konkursu, jeżeli była ona 

poddana obróbce. 

3. Zdjęcia tylko w formie papierowej lub tylko w formie cyfrowej nie wezmą udziału w konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości 

technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku, oraz fotografii, które w inny 

sposób naruszają niniejszy regulamin. 

5.  Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego 

wyłączonych. 

6. Do prac powinna być dołączona zaklejona koperta – opatrzona pseudonimem autora oraz dopiskiem 

Konkurs fotograficzny „Ach, ten Gołuchów”. – zawierająca: 

- imię i nazwisko autora 

- datę urodzenia 

- adres do korespondencji 

- numer telefonu 



- własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych 

oraz wyrażeniu zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu). 

- w przypadku uczestników nieletnich należy załączyć również pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie 

danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą, stanowiącą Załącznik nr 

2 niniejszego Regulaminu. 

7. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą: 

- pseudonim autora 

- tytuł pracy  

- komentarz do zdjęcia 

- nazwę fotografowanego obiektu 

- miejsce dokonania zdjęcia. 

8. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. 

9. Prace należy nadesłać na adres: 

Urząd Gminy w Gołuchowie 

Ul. Lipowa 1 

63-322 Gołuchów 

Biuro nr 8 

z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny : „Ach, ten Gołuchów” 

lub złożyć je osobiście w godzinach pracy Urzędu. Termin nadsyłania lub składania prac upływa z dniem 

20 listopada 2012 r. 

Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora. Zdjęcia, które 

dotrą do siedziby Organizatora po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie. Dotyczy to także prac 

wysłanych pocztą. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac w transporcie pocztowym i 

kurierskim. 

11. Organizator nie odsyła prac. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn od niego 

niezależnych. 

13. W przypadku osób portretowanych należy dołączyć pisemne oświadczenie sporządzone przez te osoby, 

że wyrażają one zgodę na wystawienie i publikowanie ich wizerunku dla celów reklamowych Konkursu. 

14. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie 

mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac dopuszczonych 

do Konkursu we wszystkich publikacjach wydawanych przez Urząd Gminy, prezentacjach, stronie 

internetowej oraz innych nośnikach przetwarzania danych, wystawach, materiałach promujących 

Konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.  

16. Przeniesienie autorskich praw majątkowych odbędzie się w drodze złożenia przez każdego uczestnika 

Konkursu, pisemnego oświadczenia.  

17. Złożenie oświadczenia jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 

 

Ocena prac 

 

1. Prace oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora. 

2. Zadaniem Komisji oceniającej jest: 

a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie, 

b) ocena zgłoszonych fotografii, 

c) przyznanie nagród, 

d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę. 



3. Komisja oceniająca zbierze się w Urzędzie Gminy w Gołuchowie w ciągu 10 dni roboczych od upływu 

terminu nadsyłania prac, oceni i wybierze najlepsze fotografie. 

4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I,  II i III miejsca oraz wyróżnienia. 

5. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie. 

7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.goluchow.pl  

8. Prace będą prezentowane podczas VII Gołuchowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gołuchowie, 

który odbędzie się 16 grudnia 2012 r.  

Dodatkowe informacje 

1. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Pani Patrycja Walerowicz – Wojtkowiak, pracownik 

Urzędu Gminy w Gołuchowie ds. kultury, promocji i współpracy zagranicznej, tel. 62 7617017 wew. 74 

lub 62 7696974, e-mail: promocja@goluchow.pl  

 

Zapraszamy do udziału! 

http://www.goluchow.pl/
mailto:promocja@goluchow.pl

