
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„MAZURSKIE KRAJOBRAZY ZIM ” 

 

§ 1. Organizator 

1. Konkurs fotograficzny „Mazurskie krajobrazy zim ” jest organizowany i koordynowany 

przez Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, który jest równocze nie fundatorem 

nagród. 

§ 2. Cele konkursu 

1. Aktywizacja mi ników fotografii. 

2. Rozwijanie wra liwo ci estetycznej inspirowanej umiej tno ci  obserwacji rzeczywisto ci. 

3. Uchwycenie zmian zachodz cych w otoczeniu i przyrodzie o tej porze roku. 

4. Rozwijanie kreatywno ci uczestników konkursu. 

5. Kszta towanie umiej tno ci pos ugiwania si rodkami komunikacji niewerbalnej. 

 

§ 3. Zasady konkursu 

1. W konkursie mo e bra  udzia  ka dy, kto zajmuje si  fotografi  amatorsko, za wyj tkiem 

pracowników GOKiR Wilkasy. 

2. Tematem konkursu jest pokazanie prawdziwego, zimowego pi kna Mazur i otaczaj cej nas 

przyrody w dwóch kategoriach:  

a) krajobrazy i architektura, 

b) zwierz ta i ptaki. 

3. Prace powinny charakteryzowa  si  niepowtarzalno ci . 

4. Ka dy uczestnik mo e przes  maksymalnie 10 zdj  w formacie JPG lub kompatybilnym 

– rozdzielczo  nie mniejsza ni  2048 x 1536 pikseli (umo liwiaj ca wydruk wysokiej 

jako ci), zalecana 3408 x 2272 pikseli. 

5. Czas trwania konkursu: 07 stycznia – 08 marca 2019 roku. 

6. Prace nale y dostarcza  drog  mailow  na adres gokir@ugg.pl, poczt  tradycyjn  (p yta 

CD lub DVD) na adres:  Gminny O rodek Kultury  i  Rekreacji  w Wilkasach, ul.  Olszty ska 

54, 11-500 Gi ycko lub osobi cie w postaci zdj  na p ycie w nieprzekraczalnym terminie do 

28 lutego 2019. 

7. W konkursie mog  bra  udzia  jedynie te prace, które nie zosta y nigdzie opublikowane ani 

nie bra y dotychczas udzia u w adnym konkursie. 

8. Nie b  akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zosta y usuni te lub dodane 

w wyniku obróbki graficznej i fotografie, na których b  si  znajdowa  jakiekolwiek znaki, 

cyfry itp. (np. daty). 



9. Przes ane pliki nie b  zwracane. Nades ane zdj cia przechodz  na w asno  organizatora. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wy czenia z udzia u w konkursie fotografii o 

niskiej jako ci technicznej. 

11. Udzia  w konkursie oznacza nieodp atne udzielenie prawa do wykorzystywania prac  

w nast puj cych polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji oraz w dowolnym 

nak adzie, u ywania ich w Internecie oraz w innych formach utrwale  (wykorzystane do 

materia ów promocyjnych gminy Gi ycko), nadaj cych si  do rozpowszechniania w ramach 

dzia  Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Gminy Gi ycko.  

12. Do ka dej nades anej pracy uczestnicy konkursu musz  do czy  nast puj ce informacje: 

dane autora (imi , nazwisko, dat  urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail) 

oraz nazw  fotografowanego obiektu (miejsca). 

 

§ 4. Rozstrzygni cie konkursu 

1. Oceny zdj  dokona jury powo ane przez organizatora, w sk ad którego wejd  amatorzy  

i profesjonali ci zwi zani z fotografi . Decyzje jury s  ostateczne. 

2. Podstaw  przyznania laureatom nagród jest oryginalno , kreatywno  i walory artystyczne 

fotografii zg oszonych do konkursu. 

3. Wyniki konkursu zostan  og oszone za po rednictwem strony internetowej gminy Gi ycko 

www.ugg.pl do 10 marca 2019. 

3. Wszyscy nagrodzeni i wyró nieni zostan  powiadomieni osobi cie o werdykcie jury. 

 

§ 5. Nagrody 

1. W ka dej z kategorii organizator ufundowa  nagrod  g ówn  o warto ci ok. 500 z  ka da  

i wyró nienia o cznej warto ci 200 z . 

2. Najlepsze prace b  wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Galerii „Pod lip ” 

Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach i opublikowane na stronie internetowej 

gminy Gi ycko www.ugg.pl. 

3. Warunkiem odbioru nagrody jest zg oszenie si  laureatów do siedziby GOKiR Wilkasy we 

wskazanym terminie, o którym zostan  wcze niej powiadomieni. 

4. Jury zastrzega sobie inny sposób podzia u nagród. 

5. Wszelkich informacji udziela instruktor GOKiR Wilkasy Waldemar Albowicz (tel. 602 63-

48-58, e-mail: w.albowicz@gokir.ugg.pl). 


