
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ZABYTKI W GMINIE KROSNO 

ODRZAŃSKIE” 

 

 Regulamin określa zasady konkursu przeprowadzanego na stronie  www.facebook.com/CAKZamek 

oraz www.zamek.krosnoodrzanskie.pl 

§1 

Organizatorzy konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest  Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim z 

siedzibą przy ulicy Szkolnej 1, 66-600 w Krośnie Odrzańskim.  

§2 

Terminy związane z konkursem 

Zdjęcia w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy 

a.muniak@zamek.krosnoodrzankie.pl 

 Podając tytuł: ZABYTKI W GMINIE KROSNO ODRZAŃSKIE 

a) 7 maja 2021 – ogłoszenie konkursu 

b) 16 maja 2021 (włącznie ) – zakończenie przyjmowania zgłoszeń 

c) 18 maja 2021 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.zamek.krosnoodrzanskie.pl oraz 

www.facebook.com/CAKZamek 

 

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec  Gminy Krosno Odrzańskie, który prześle do 

Organizatora zdjęcie nawiązujące do tematu konkursu, spełniające wymagania techniczne oraz 

zaakceptował zasady niniejszego regulaminu. Tematem konkursu są zabytki w Gminie Krosno 

Odrzańskie. 

2. Uczestnikiem może być osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności 

prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna.  

3. Uczestnik/lub opiekun jest zobowiązany do wypełnienia zgody i oświadczenia dot. danych 

osobowych, które znajdują się na stronie www.zamek.krosnoodrzanskie.pl  

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w 

Krośnie Odrzańskim. 
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§4 

Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 

2. Technika wykonanie fotografii jest dowolna. 

3. Dostępne są różnorodne formy obróbki zdjęcia. Zapisane w formacie jpg. 

4. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. 

6. Zdjęcie musi nawiązywać w swojej treści do tematu konkursu. 

7. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku. 

8. Nadesłane zdjęcia należy opisać  według szablonu: (tytuł zdjęcia, miejsce gdzie wykonano 

fotografię, imię i nazwisko autora, wiek, dane kontaktowe (telefon, e-mail). 

§5 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 maja 2021r.  

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i 

nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).  

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatorów z nadesłanych zdjęć. 

 

 

 


