
Regulamin konkursu fotograficznego on-line.

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego On-line zwanego dalej „Konkursem” jest 
Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce z siedzibą ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka zwany dalej 
„Organizatorem”.

2. Cele Konkursu: a) promowanie walorów przyrodniczych gminy Porąbki, b) rozbudzanie 
zainteresowania przyrodą własnego regionu, c) rozwijanie wrażliwości artystycznej  d) 
zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury e) promowanie zdrowego stylu życia f) 
aktywne spędzanie czasu g)ukazanie piękna obecnej pory roku

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Gminy Porąbka. 

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów gminy Porąbka krajobrazów i
ukazanie w jaki sposób można spędzać czas zimą.

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Porąbce i Facebooku. Uczestnik biorąc  udział w konkursie wyraża na to
zgodę.

6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby dorosłe.

7. Przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 20.01.21 r.-31.01.21r.

8. Powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 01.02.21– 05.02.21 r. wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone  08.02.21 r .

9. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 
Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

 10.  Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: gokporabka@o2.pl
Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik 
nr1.

11.  Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: 
Imię_Nazwisko_Kategoria _Tytuł-zdjęcia. W temacie wiadomości wpisać - „Konkurs 
fotograficzny on-line”.

12. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.

13. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików. Dopuszcza się korekcję Fotografii polegającą na 
polepszeniu jakości zdjęcia, tj. wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie, a także 
konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii. 

14. Fotografia nie może przedstawiać ani nawiązywać do treści powszechnie uznawanych 
za wulgarne i obraźliwe, w tym zawierających treści obsceniczne, pornograficzne, 
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erotyczne, rasistowskie, nagość, przemoc, a także obrażających uczucia innych osób, w 
szczególności uczucia religijne. 

15. Każdy Uczestnik może zgłosić w konkursie tylko jedną fotografię. Każda fotografia do 
jednej z kategorii:
- krajobraz
-  śnieżne zabawy.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 
wymienionych wyżej wymogów.

17.  Jeżeli  na  fotografiach  konkursowych  znajduje  się  wizerunek  osoby,  uczestnik
przesyłając  fotografię  zobowiązany  jest  do  dołączenia  pisemnego  oświadczenia  osoby
znajdującej  się  na  fotografii,  że  wyraziła  zgodę  na  nieodpłatną  publikację  i
rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

18. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 
Konkursu. 

19. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury , które przyzna 
nagrody dla 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii.

20. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą mailowa
lub telefonicznie.


