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Oleśnica, 10.10.2016 r. 

PCEiK.MDK.414.13.2016/2017  

 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

"Portret rodzinny" 

Termin składania prac upływa 20 stycznia 2017 r.   

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Tematem konkursu jest wykonanie serii fotografii ukazujących codzienne życie 

                         rodziny lub dokumentujące uroczyste spotkania 

2. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska 

Polskiego 56. 

3. Celem konkursu jest stworzenie dokumentu fotograficznego, będącego swoistą „notatką 

pamięci” ulotnych chwil z życia rodziny.  

II. Organizacja konkursu 

1. Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe dla: 

- uczniów szkół podstawowych  

- uczniów szkół gimnazjalnych 

- uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Nadesłane prace mogą być wykonywane dowolnymi technikami i dowolnym sprzętem 

fotograficznym.  

3. Zasady udziału w konkursie 

- każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać od 3 do 4 sztuk fotografii 

tworzących cykl. 

- fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które 

wcześniej nie były nagradzane.  

- fotografie należy dostarczyć w formacie 20 x 30 cm (bez ramek).  Fotografie muszą 

być wydrukowane na papierze fotograficznym.  Do prac należy również załączyć CD 

z nagranymi zdjęciami w formacie jpg. 

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie oświadczenia treści zawartej  

w  zał. nr 1. Prace bez dołączonego oświadczenia nie będą brane pod uwagę.  

- zdjęcia, płyta CD i oświadczenie powinny być dostarczone w jednej kopercie. 

- uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie 

danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego 

imienia i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy).  

- uczestnik wysyłając bądź przynosząc fotografie oświadcza, że osoby znajdujące się 

na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację.  

4. Miejsce i termin nadsyłania prac  

- fotografie należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Powiatowe 

Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 



 

w zamkniętych kopertach z napisem KONKURS FOTOGRAFICZNY - " Portret 

rodzinny"  

5. Każe zdjęcie biorące udział w konkursie musi być opisane w następujący sposób: 

- imię i nazwisko autora zdjęcia,  

- ewentualna nazwa serii, nr  zdjęcia w serii, 

- kategoria wiekowa autorów zdjęć (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 

ponadgimnazjalna) 

- imię i nazwisko osoby będącej opiekunem uczestnika,  

- nazwę szkoły, adres e-mail, telefon kontaktowy. 

6. Termin składania prac upływa z dniem 20 stycznia 2017 r. 

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac oraz opóźnienia operatora pocztowego. 

8. Komisja konkursowa powołana przez dyrektora PCEiK w Oleśnicy wyłoni Laureatów 

Konkursu. 

9. Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone podczas wernisażu  

w Galerii 56. O terminie jego organizacji laureaci i uczestnicy konkursu zostaną 

poinformowani. 

10. Kryteria oceny:  

Jury zwracać będzie szczególna uwagę na:  

- kompozycję zdjęcia, 

- oryginalne ujęcie tematu/motywu przewodniego konkursu, 

- wartość dokumentalną wykonanych fotografii.  

11. Prawa autorskie 

- przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.  

- organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich. 

- organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji 

fotografii konkursowych w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych 

Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno - promocyjnych Powiatowego 

Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz 

lokalnych mediów.  

- prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji PCEiK, 

pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi 

roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, 

uczestnik, jego rodzic lub opiekun zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną 

odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.  

III.  Postanowienia Końcowe: 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926  

z późn. zm.) 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Wypełniają rodzice osoby niepełnoletniej. 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego " Portret rodzinny " 

i akceptuję jego treść.  

2. Oświadczam, że przesłane przeze mnie prace wykonałem/łam osobiście.  

3. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………… na udział  

w konkursie i potwierdzam poprawność oraz akceptuję powyższe punkty oświadczenia. * 

 

Data: ………....                                                              Podpis: …………………………………… 

 


