
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

     

 

Eliminacje powiatowe 

Gubiński Dom Kultury 



 

 
 

 Regulamin 
 

 
 

Uczestnicy Konkursu 

 

 
 Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 
 Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków 

kultury. 
 Twórcy indywidualni 

 

Cele:  Promocja twórczości fotograficznej dzieci i młodzieży. 
 Rozwijanie wyobraźni, wyzwalanie ekspresji twórczej. 
 Doskonalenie warsztatu fotograficznego. 

 

Grupy wiekowe: KAT.I                             KAT.II                            KAT. III 
        Klasy I-III                    klasy IV-VI                   klasy VII – VIII 
Szkoły Podstawowe   Szkoły Podstawowe    Szkoły Podstawowe 

 
KAT.IV 

                                        Szkoły Ponadpodstawowe  
 

Wymagania 
Techniczne : 

 Autor może zgłosić do Konkursu jedną pracę. Fotografie 
zgłaszane do Konkursu przyjmowane będą w wersji cyfrowej 
w formie plików jpg o minimalnej wielkości 2 MB. 

 Na fotografiach nie powinny znajdować się żadne znaki, litery 
lub cyfry, które nie są elementem przestrzeni fotografowanej 
(np. data, podpis itp.). 

 Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa –                        
w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych 
za wulgarne lub obraźliwe. 

 Dopuszcza się fotografie poddane delikatnej modyfikacji 
polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. 
Fotografie noszące wyraźne znamiona modyfikacji                      
i ingerencji fizycznej bądź elektronicznej zostaną 
zdyskwalifikowane. 
 



 

 
 

 
 
 
 
ORGANIZACJA 
KONFRONTACJI 

 

ETAP I powiatowy  Organizatorami są instytucje z województwa lubuskiego 
przynależące do Zrzeszenia Lubuskich Instytucji Kultury. 

 Organizatorzy Etapu I samodzielnie prowadzą nabór                       
i określają jego charakter oraz termin, respektując regulamin 
LKA - FOTOGRAFIA. 

 Rada Artystyczna Etapu I nominuje do Finału 
Wojewódzkiego PO JEDNYM wykonawcy z każdej kategorii 
wiekowej. 

 Organizatorzy Etapu I przesyłają skan protokołu 
konkursowego na adres: ania@zok.com.pl najpóźniej do                
5 maja 2023. 
 

ETAP II finał 
wojewódzki 

Organizator: Zielonogórski Ośrodek Kultury. 
 
Do Finału Wojewódzkiego kwalifikują się wykonawcy nominowani 
przez Radę Artystyczną podczas przeglądów Etapu I. 
 

Finał powiatowy: 13.04.2023 r.  
Miejsce: Gubiński Dom Kultury 
 

Finał wojewódzki: finał wojewódzki  06.06.2023r.  
Organizator: Zielonogórski Ośrodek Kultury. 
 

Kryteria oceny: Ocenie podlegać będzie: 
 Zgodność pracy z ogłoszonym tematem. 
 Oryginalność pomysłu. 
 Ekspresja. 
 Wyraz artystyczny. 
 Jakość techniczna. 

Rada Artystyczna: 1.Radę Artystyczną powołuje GDK. 
2.Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne. 
3.Rada Artystyczna Etapu I nominuje do Finału Wojewódzkiego PO 
JEDNYM wykonawcy z każdej kategorii wiekowej . 
 



 

 
 

Zgłoszenie 
uczestnictwa: 

1.Uczestników do udziału w eliminacjach powiatowych Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych – FOTOGRAFIA, zgłaszają jednostki 
delegujące oraz osoby indywidualne do dnia 07.04.2023r., na 
podstawie formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej 
Organizatora,  www.gdk24.pl . Wymagane jest załączenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie danych 
wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji Lubuskich Konfrontacji 
Artystycznych - FOTOGRAFIA według obowiązujących przepisów 
RODO 
2.Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
przetwarzanie danych wizerunkowych zobowiązani są rodzice lub 
pełnoprawni opiekunowie Uczestnika. Przedstawiciel zobowiązany 
jest dostarczyć dokumenty do Organizatora Wydarzenia najpóźniej  
w dniu występu Uczestnika lub załączyć w formie skanu do 
Elektronicznego formularza zgłoszeniowego. 
3.Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z utratą praw do udziału 
w wydarzeniu: Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - FOTOGRAFIA 
 
! Zgłoszenia  do przeglądu powiatowego należy dostarczyć do 
07.04.2023 r. 
 
Zgłoszeń należy dokonać w sekretariacie GDK 
 
 

Nagrody: 1.Nagrody/upominki na etapie powiatowym fundowane są przez 
Gubiński Dom Kultury 
2.Nagrody, wyróżnienia i upominki Finału Wojewódzkiego Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych – FOTOGRAFIA przygotowuje 
Organizator Wydarzenia. 

  

 

 

Organizator:         Gubiński Dom Kultury 

ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin 

sekretariatgdk@gmail.com 

tel. 68 455 81 69 
 
 

 

http://www.gdk24.pl/

