
 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Sad w barwach jesieni” 
 

REGULAMIN 
 

1. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem jest Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w ramach partnerskiego 

projektu „Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji”. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej ANIMATOR.  

2. Celem projektu „Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji” jest uczynienie, z dobra wspólnego jakim 

jest JABŁKO – symbolu regionu ziemi wareckiej, znaku szczególnego, z którym każdy mieszkaniec 

Warki będzie mógł się identyfikować i być z niego dumny. 

3. Konkurs jesienny jest trzecim z czterech konkursów z cyklu „4 pory roku w wareckich sadach”. 

Uczestnik może wziąć udział w dowolnej lub we wszystkich edycjach konkursu.  

4. Informacji udziela: 

Karolina Kowalska, Dworek na Długiej 

k.kowalska@dworek.warka.pl, tel.  48 667 22 70 lub 793 800 142 

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie jesiennego sadu w formie pracy fotograficznej. 

2. Praca zgłoszona do konkursu powinna zostać wykonana jesienią 2017 roku. 

 

3. FORMA PRACY 

1. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.  

2. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.  

3. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.  

4. Jeden uczestnik może zgłosić do 10 fotografii. 

 

4. NAGRODY 

1. Nagrody zostaną ufundowane w ramach projektu „Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji” przez 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. i Gminną Instytucję Kultury „Dworek na Długiej”. 

2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w Kurierze Wareckim, stronach www oraz 

umieszczone na wystawie plenerowej pod hasłem „4 pory roku w wareckich sadach”. 

3. Zwycięskie prace mogą zostać wykorzystane do publikacji tj. kalendarze, pocztówki, foldery, 

strona www.  

 

5. ADRESACI KONKURSU 

Prace w konkursie można składać w następujących kategoriach wiekowych: 

1. Do lat 12 

2. Od 13 do 100 lat 

 

6. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 

1. Zdjęcia oraz ich opis należy złożyć na nośniku elektronicznym (płyta CD, pendrive, karta pamięci)  

w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce. 
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2. Nośnik ze zdjęciami powinien być opatrzony opisem zawierającym: imię i nazwisko autora, 

kontakt telefoniczny, kontakt mailowy oraz rok urodzenia (celem przyporządkowania do 

kategorii konkursowej). 

3. Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 listopada 2017 r. 

4. Każde zgłoszenie powinno zawierać podpisaną deklarację stanowiącą załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

5. Do każdej pracy (ponumerowanej) należy dołączyć opis (stworzony w edytorze tekstu np. 

Notatnik, Word) zawierający informacje dotyczące:  

a) tytułu zdjęcia,  

b) daty wykonania,  

c) miejsca, gdzie zdjęcie zostało zrobione 

 

7. ROZSTRZYGNIĘCIE 

1. Informacje o terminie rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane po zakończeniu przyjmowania 

zgłoszeń.  

2. Rozstrzygnięcia dokona Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Partnerstwa projektu 

„Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji” 

3. Termin wręczenia nagród zostanie podany po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

8. SPRAWY RÓŻNE 

1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu do nadesłanego 

zdjęcia wszelkie niezbędne prawa autorskie oraz że prace te nie są obciążone żadnymi prawami, 

w szczególności majątkowymi prawami autorskimi na rzecz osób trzecich. 

2. Udział w konkursie oznacza zgodę autora na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i 

informacyjnych realizowanych przez Partnerstwo projektu „Jabłkowa Warka – Owoc Naszej 

Pasji”. 

3. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.  

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 


