
REGULAMIN VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

HISTORIE CODZIENNE 

 

fotoreportaż 
 

 

I. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. 

II. Celem konkursu jest stworzenie możliwości wyrażania swoich pasji i artystycznych 

      zainteresowań związanych z fotografią w formie fotoreportażu. 

 

III. Czas trwania konkursu: 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. 

 

      Rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w terminie i miejscu            

ustalonym przez Organizatora, o czym wszyscy laureaci zostaną wcześniej poinformowani. 

 

IV. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: 

1. Autorzy do 16. roku życia.  

2. Autorzy powyżej16. roku życia. 

V. Warunki uczestnictwa. 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Każdy z uczestników może nadesłać jeden fotoreportaż nigdzie wcześniej nie publikowany 

składający się z 5 do 8 fotografii. Zdjęcia powinny być ze sobą logicznie powiązane i jako 

fotoreportaż opowiadać historię osoby, miejsca, zdarzenia, przedmiotu itp. 

3. Technika wykonania prac może być dowolna. 

4. Zdjęcia winny być zapisane na płycie DVD w formacie jpg, w rozdzielczości 300 dpi przy 

formacie A4 (21x 30 cm). Nie należy przysyłać wywołanych fotografii. 

5. Do przesłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, która jest dostępna na stronie 

internetowej GCKiB (www. gcb-skrzyszow.pl) lub w siedzibie Organizatora. 

6. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł, płatna przelewem na konto Organizatora: 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, nazwa banku: ING Bank Śląski,  

nr konta: 34 1050 1722 1000 0090 3066 2374. 

7. Prace należy dostarczyć do Organizatora  osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: 

 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 

33-156 Skrzyszów 638 

woj. małopolskie 

 

8. Ostateczny termin nadsyłania prac 28. 02. 2017 r. (decyduje data stempla  

pocztowego w przypadku dostarczenia prac pocztą).  

9. Nadesłanie autorskich prac równoznaczne jest z uznaniem regulaminu oraz udzieleniem 

prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druku 

 w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz  

w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań 

Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz  

w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych  

z dn. 29.08 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).  



VI. Nagrody. 

1. Organizator przewiduje po trzy nagrody pieniężne w każdej kategorii:  

      I miejsce -1000  zł, II miejsce -700  zł, III miejsce -500  zł 

2. Oceny prac i wyłonienia zwycięzców dokona jury powołane przez Organizatora.  

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

4. Decyzje jury są ostateczne. 

5. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną.  

6. Nagrody zostaną przekazane laureatom w okresie 15 dni od daty ogłoszenia wyników 

konkursu. 

7. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w publikacji wydanej z tej okazji 

oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 

      w Skrzyszowie: www.gcb-skrzyszow.pl  

 

Kontakt w sprawie Konkursu :  

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek,  

33-156 Skrzyszów 638, tel. 14 674-55-08, 

e-mail: centrum@gcb-skrzyszow.pl 
 

 


