
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Barwy lata w Gminie Iwonicz-Zdrój” 

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Barwy lata w Gminie Iwonicz-Zdrój” 

jest Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju  

ul. Aleja Leśna 2c, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

 

Cele konkursu 

 
• rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą i krajobrazem własnego 

regionu, 

• zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wakacji, 

• ukazanie piękna i bogactwa naturalnego oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie 

w gminie Iwonicz-Zdrój, 

• rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości młodzieży 

w dziedzinie fotografii, 

• promowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy Iwonicz-Zdrój, 

 

Uczestnicy konkursu 

 
• Konkurs adresowany jest do amatorów. 

• Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież z terenu gminy Iwonicz-Zdrój. 

• Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

 

Kategoria I – dzieci z klas IV – VI 

Kategoria II – dzieci z klas VII – VIII 

Kategoria III – młodzież ze szkół średnich 

 

 

Zasady konkursu 

 
• Warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielne wykonanie maksymalnie 

3 fotografii przez jednego uczestnika, ukazujących walory gminy Iwonicz-Zdrój - jej 

okoliczną przyrodę, zabytki, ciekawe miejsca i krajobraz. 

• Technika wykonania jest dowolna. 

• Fotografie muszą być w dobrej jakości - preferowana rozdzielczość zdjęcia to  

2480 x 3508 pikseli (minimalna rozdzielczość to 1748 x 2480 pikseli). 

• Zdjęcia nie mogą być poddane obróbce w programach graficznych. 

• Fotografie należy opisać (tytuł pracy, miejsce wykonania fotografii). 

• Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

 

 

 



Termin i miejsce składania prac: 
 

1. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 20.09.2021 r. 
2. Opisane fotografie wraz z wypełnioną kartą zgłoszeń i zgodą RODO uczestnika 

należy przesyłać drogą mailową na adres gok@iwonicz-zdroj.pl lub dostarczyć 

na nośniku (CD/pendrive) do siedziby Organizatora. 

 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac dokona komisja, powołana przez Organizatora. 

2. Decyzja jury jest ostateczna. 

3. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w konkursie, zaś laureaci 

konkursu zostaną nagrodzeni.  

4. UWAGA ! - Wyróżnione prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej 

zorganizowanej w galerii Biblioteki w Iwoniczu-Zdroju oraz na facebooku i stronie 

internetowej Gminnego Ośrodka Kultury. Ponadto najciekawsze fotografie będą 

wykorzystane w projekcie „Pocztówka z Iwonicza-Zdroju”. Lokalna młodzież będzie 

miała możliwość aktywnie uczestniczyć w promocji naszej pięknej gminy, ukazując w 

obiektywie jej najciekawsze walory. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

2. Przystąpienie uczestnika do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej 

imieniem i nazwiskiem autora. 

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatorów z nadesłanych zdjęć. 

4. Wszelkie pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy  

gok@iwonicz-zdroj.pl lub telefonicznie pod  nr  508 140 540 
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