
 

 
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„PRZYGRANICZNE OBIEKTY SAKRALNE” 

 

  

§ 1. Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Rynek 24, 57-200 Ząbkowice 

Śląskie. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa  

w Konkursie, rodzaje nagród i sposób ich uzyskania. 

2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w 

Ząbkowicach Śląskich oraz na stronie internetowej http://e-zok.pl/  

i  https://www.facebook.com/zabkowickiosrodekkultury  

 

§ 2. Założenia organizacyjne 

 

1. Organizacja Konkursu współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 „Przekraczamy granice” 

oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Kultura zbliża narody i 

pokolenia”.  

2. Tematem Konkursu są przydrożne obiekty sakralne z pogranicza  

polsko-czeskiego.  

3. Konkurs trwa od 7 maja 2013 roku do 2 września 2013 roku. Prace należy przesłać najpóźniej 

do 2 września  2013 r. do godz. 15:00. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej Ząbkowickiego Ośrodka Kultury : www.e-zok.pl oraz w gablocie informacyjnej 

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury, Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie najpóźniej do 9 września 

2013 roku. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

 

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie (lub osoby niepełnoletnie za 

zgodą opiekuna prawnego),  które spełnią warunki określone w Regulaminie. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania ze zdjęć,  

a w szczególności do ich publicznego wykorzystania w celach marketingowych, 

promocyjnych, reklamowych, zamieszczania ich  

w Internecie, mediach oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania i 

publicznego odtwarzania (w tym poprzez prezentowanie na wystawach) podając dane autora 

(imię i nazwisko) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

4. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne 

zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko 

Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem służących im praw własności 

intelektualnej.  

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu  

http://e-zok.pl/
https://www.facebook.com/zabkowickiosrodekkultury
http://www.e-zok.pl/


 

§ 4. Zasady Konkursu 

 

1. W konkursie wezmą udział jedynie fotografie przesłane w określonym terminie w wersji 

elektronicznej na adres :  junik@e-zok.pl lub drogą pocztową  na nośniku CD/DVD na adres 

Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny : Przygraniczne obiekty sakralne”.  

2. Załącznikiem do zgłoszonej pracy jest własnoręcznie podpisane Oświadczenie, które stanowi 

Załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu. Podpisane oświadczenie należy przesłać pocztą w 

wersji papierowej na adres Organizatora. 

3. Prace złożone/przesłane po upływie terminu i w innej formie aniżeli przedstawione powyżej, 

nie będą brały udziału w Konkursie. 

4. Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą realizować tematykę konkursu. . 

5. Prace powinny w sposób ciekawy i oryginalny ukazywać dotychczasową współpracę miast 

partnerskich Ząbkowice Śląskie i Cerveny Kostelec jak również atrakcje obu miast. 

6. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.  

 

 

§ 5. Wymagania techniczne 

 

1. Wymagane parametry plików cyfrowych: 

-  wielkość nie mniejsza niż 8 megapikseli ( przykładowa rozdzielczość: 3264x2448 pikseli) i 

nie większa niż 12 megapikseli (przykładowa rozdzielczość 4000x3000 pikseli) 

- zapisane w formacie JPG 

2. Do każdej fotografii uczestnik zobowiązany jest dołączyć poniższe informacje 

( do plików cyfrowych dołączyć plik tekstowy w formacie .txt): 

- dane autora pracy: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail; 

- tytuł fotografii 

- datę i miejsce wykonania zdjęcia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej 

jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości czy wielkości pliku, oraz 

fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin. Z konkursu zostaną wykluczone 

również fotografie, których tematyka nie jest związana z obiektami sakralnymi pogranicza polsko-

czeskiego.  

5. Koszty nadesłania prac na Konkurs pokrywa Uczestnik Konkursu. 

 

§ 6. Komisja Konkursowa 

 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową, która będzie złożona z 

przedstawicieli Organizatora oraz Ząbkowickiego Ośrodka Kultury. 

2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest kwalifikacja do oceny zgłoszonych fotografii, ocena 

zgłoszonych fotografii i przyznanie nagród. 

3. Komisja Konkursowa oceniając prace bierze pod uwagę wartość artystyczną   i techniczną 

wykonania zdjęć oraz oryginalność podejścia do tematu. 

4. Komisja, spośród prac biorących udział w Konkursie i spełniających kryteria wymienione w § 

5, wyłoni prace zwycięskie oraz wyróżnione. 

5.  Posiedzenie Komisji Konkursowej nie jest jawne. Decyzje Komisji są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie.  

 

§ 7. Nagrody 

 

1. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. Zdjęcia 

zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej  

w Ząbkowickim Ośrodku Kultury oraz w Cervenym Kostelcu. 

2. Kopie nagrodzonych i wyróżnionych prac wraz z krótką informacją o autorze pracy zostaną 

opublikowane w Internecie na stronie: www.e-zok.pl  

mailto:junik@e-zok.pl


3. Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu otwierającego wystawę pokonkursową Konkursu 

fotograficznego „PRZYGRANICZNE OBIEKTY SAKRALNE”. Organizator konkursu 

poinformuje o konkretnym terminie wernisażu.   

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

 

1. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Organizatora. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników 

Konkursu lub osób trzecich (m.in. administratorów systemów teleinformatycznych) 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


