
Regulamin konkursu fotograficznego 
 
 
1.Organizatorem konkursu jest Prabuckie Centrum Kultury i Sportu 
 
2.Celem konkursu jest:                                                                                             
- rozwijanie osobistych zainteresowań wśród dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych                                                                                                                 
- rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania 
wolnego czasu                                                                                                          
- umożliwienie fotografującym zaprezentowania swojego dorobku 
mieszkańcom gminy Prabuty                                            
 
3.Temat konkursu brzmi:  

„Odkrywamy piękno Gminy Prabuty                                                                                 
- Zabytki, Kościoły, Miejsca Tajemnicze - ”   

 
4. Do udziału w konkursie zapraszamy: dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe z terenu miasta gminy Prabuty. 
 
5.Uczestnik konkursu może zgłosić 3 prace (fotografie),                                       
w formacie zdjęć o wymiarach 15x21.                                                                                           
Na odwrocie zdjęcia powinien znajdować się opis zawierający 
szczegółową lokalizację (nazwę miejscowości w której znajduje się 
fotografowany obiekt oraz jego nazwę) 
 
6.Wszystkie prace należy składać w kopertach.                                                       
Na kopercie musi znajdować się: imię i nazwisko autora, oraz tytuł 
konkursu. Na odwrocie fotografii należy nakleić metryczkę, na której 
należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, 
wiek, adres zamieszkania, nr telefonu do kontaktu. 
 
7.Prace konkursowe należy składać do 30 września 2020 roku                     
na adres PCKiS, ul. Łąkowa 22, 82-550 Prabuty 
 
8.Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie 
warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych, 
zgodnie z  rozporządzenie o ochronie danych osobowych.                           
(zgody do pobrania w linku)    
 



9.Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury.                                              

Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac 

odbywać się będzie w następujących kategoriach wiekowych:                                                     

- uczniowie szkół podstawowych kl. I-IV                                                               

- uczniowie szkół podstawowych kl. V-VIII                                                               

- uczniowie szkół ponadpodstawowych                                                      

- osoby dorosłe                                                                                        

W każdej z powyższych kategorii najlepsi (pierwsza trójka) zostaną 

uhonorowani nagrodami. 

10.Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do                                         

30 października 2020 roku. 

11.Prace złożone na konkurs, zostaną wyeksponowane w sali 

PCKiS i nie zostaną zwrócone autorom. 

12.Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w 

regulaminie zostaną zdyskwalifikowane. 

13.We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem 

decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.      

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz 

zgodą na publikację danych osobowych uczestników i zgodą na 

publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku 

fotografowanych osób. 

Informacji dotyczących konkursu udziela:                                                                 

Krzysztof Papis tel. 607 771 288 

zapraszamy 


