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1.Organizatorem konkursu fotograficznego na  „NAJPIĘKNIEJSZY JESIENNY PEJZAŻ  na terenie GMINY 

ŁOPIENNIK GÓRNY  w OBIEKTYWIE SMARTFONA”  jest Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku 

Górnym, Łopiennik Górny 1E, 22-351  Łopiennik Górny, tel. 82 577 31 27, email:  gok.lopiennik@onet.eu 
 

2.Cele konkursu: 

a) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej przyrody naszej Gminy,             

b)rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości fotograficznej,    

                                                        

ZASADY KONKURSOWE: 
1.Do udziału w konkursie zapraszamy uczestników w kategorii klas  III – V , VI - VIII 

2. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie 3 fotografii z niżej wybranej KATEGORII 

KAT. I – KLASY III – V 

KAT. II – KLASY VI - VIII 

3. Nadesłane fotografie należy opisać według karty zgłoszenia dołączonej do regulaminu. 

4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG i nadesłane w formie elektronicznej na adres email:                                              

gok.lopiennik@onet.eu 

5. Prace będą przyjmowane do 30 LISTOPADA 2020 roku.  Po tym terminie wysłane prace nie będą brane pod 

uwagę. 

6. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie, mają  być pracami autorskimi i  nigdzie wcześniej niepublikowa-

nymi.  Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

7 Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych                

plików. 

8.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów                      

i nieodpłatne korzystanie z fotografii po zakończonym konkursie do własnych celów promocyjnych. 

 

OCENA PRAC: 

1. Konkurs zostanie oceniony przez komisję powołaną przez Organizatora.  

2. Ocena komisji jest ostateczna  i niepodważalna. 

 

NAGRODY: 

1. Przyznanie miejsc i nagród rzeczowych Organizator pozostawia wyłącznie w kompetencji komisji oceniającej. 

2. Z przebiegu konkursu komisja sporządzi protokół. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umiesz-

czanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 

4. Autorzy prac zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną  lub telefonicznie o terminie wręczenia nagród. 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                                                                                

1.Przystapienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.                                                              

2. Prace należy wysłać z dołączoną i wypełnioną kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem.  

3. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 
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