
Regulamin konkursu fotograficznego „UZIEMIENI” 

  

I. Organizacja konkursu  

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod hasłem „UZIEMIENI”, zwanego dalej 
„konkursem” jest Miejski Ośrodek Kultury w  Międzyrzecu Podlaskim, zwana dalej 
Organizatorem”.  
 2. Ideą Konkursu jest odkrywanie talentów fotograficznych, promowanie aktywności                     
i zaangażowania uczniów szkół z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski.  
  
II. Cel i tematyka konkursu  

Celem Konkursu jest wykonanie fotografii:  

 ciekawych pomysłów i sposobów na spędzanie wolnego czasu w tym  trudnym 

okresie epidemii COVID-19.          

 sytuacji lub czynności wykonywanych w czasie codziennego życia.   

 wykreowanych, wymyślonych,  humorystycznych i groteskowych scen 

związanych ze zbliżającymi się Świętami. 

  wielu innych „zwariowanych” pomysłów. 

Inaczej mówiąc zdjęcia niebanalne, niesztampowe, zdjęcia potrafiące zaintrygować 

wrażliwym ujęciem, refleksją ukrytą w przedstawieniu sfotografowanej sytuacji. 

III. Uczestnicy konkursu  

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół zlokalizowanych na terenie Miasta 

Międzyrzec Podlaski. Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia wraz z 

materiałami konkursowymi powinni przesłać skan lub fotografię podpisanej zgody 

rodzica (opiekuna prawnego) na udział w konkursie.  

IV. Warunki konkursu   

1. Konkurs jest przeznaczony dla amatorów fotografii. W konkursie mogą brać 

udziału uczniowie międzyrzeckich szkół.   

2. Fotografie do konkursu mogą zgłaszać wyłącznie ich autorzy.  

3. Fotografie zgłoszone do konkursu muszą zostać zrobione wyłącznie na terenie 

Miasta Międzyrzec Podlaski, w kwietniu 2020 roku.  

4. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.   

  

V. Zgłaszanie prac konkursowych:  

Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie 

elektronicznej na adres multimediamok@gmail.com  z określeniem „UZIEMIENI” przy 

czym Kartę zgłoszenia ze względu na obecne panujące warunki przesyłamy w wersji 

elektronicznej (skan lub fotografię dokumentu) a oryginały Kart zgłoszenia należy 

dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w późniejszym terminie.  

Wzór Karty zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców/opiekuna prawnego stanowi 

załącznik do niniejszego Regulaminu konkursu.  



1. Fotografia musi być w formacie JPG o rozdzielczość 300 DPI, a wielkość pliku nie 

może przekroczyć 5MB. Fotografie muszą zawierać tytuły lub nadane numery.  

 2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie powinny posiadać znamion ingerencji 

elektronicznej programów graficznych. Obróbka fotografii może ograniczać się 

jedynie do rozjaśniania,  zmian kontrastu  i redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a 

zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne i powodować będą dyskwalifikację pracy. 

3. Fotografie niespełniające wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane.  

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografii z jednym zestawie.  

5. Udział w konkursie wezmą osoby, które od dnia ogłoszenia konkursu do dnia                        

30 kwietnia 2020 r. prześlą swoje prace konkursowe wraz wymaganymi danymi.  

 

1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie przez Komisję konkursową.   

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji konkursowej 

powołanej przez Organizatora pod względem wartości artystycznej, jakości i 

oryginalności nadesłanych fotografii.  

3. Spośród nadesłanych fotografii Komisja konkursowa wybierze  trzy fotografie, 

które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  

4. Komisja konkursowa może wybierać również fotografie wyróżnione. Decyzja o 

ilości prac wyróżnionych należy do Komisji konkursowej.  

5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu i nie podlegają odwołaniu.   

6. O decyzji Komisji konkursowej nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną 

powiadomione indywidualnie przez Organizatora.   

7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

oraz FB Miejskiego Ośrodka Kultury. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo 

zaprezentowania również innych wybranych przez siebie prac spośród prac 

nienagrodzonych.  

  

VI. Nagrody  

1. Przewiduje się środki finansowe na nagrody pieniężne w następującej wysokości:  

1) za zajęcie I miejsca   – 400 zł. 

2) za zajęcie II miejsca  – 200 zł. 

3) za zajęcie III miejsca  – 100 zł.   

                 

2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych.   

3. Nagrody pieniężne przekazane zostaną laureatom na konto bankowe wskazane                             

przez laureatów lub ich opiekunów prawnych.   

  

VII. Postanowienia końcowe  

 1. Prace nadesłane w konkursie przechodzą na własność Organizatora konkursu.  



 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zamieszczenie 

fotografii w wystawie konkursowej oraz z udzieleniem Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 

majątkowych praw autorskich do fotografii i niekonsultowane eksponowanie oraz na 

ich bezpłatne wykorzystywanie w celach promocyjnych na zasadach określonych w 

niniejszym punkcie, tj. udzielenie licencji. Zgoda na korzystanie z fotografii obejmuje 

następujące pola eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet w tym 

na stronach Miejskiego Ośrodka Kultury, materiały drukowane w tym Informator 

miejski Samorządowiec Międzyrzecki,. Upoważnienie do korzystania z fotografii na 

wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji następuje nieodpłatnie.  

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały 

ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace 

konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i 

uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w powyższym 

zakresie. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 

z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje 

Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze 

skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 

Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.  

4. Dokonując zgłoszenia prac do konkursu uczestnik, a w przypadku uczniów którzy 

nie ukończyli 18 lat rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu i jego promocji oraz 

późniejszych publikacji fotografii.   

 5. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu stawy z 29 lipca 1992 r. o grach 

losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 5. Ustalenia 

określone w niniejszym regulaminie uczestnik konkursu akceptuje przez złożenie 

stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej na karcie zgłoszenia.  

6.  Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym 

regulaminie na każdym etapie konkursu.   

 7. Informacji udziela Leszek Szczerbicki tel. 602 414 242 

  

 

  

  

 

 

 

 



Miedzyrzec Podlaski, dnia......................................  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………….……. 

Szkoła i klasa ……………………………………………………………………………….. 

Rok urodzenia ……………… 

Nr kontaktowy telefonu …………………………………… 

Tytuły lub nadane numery fotografii ……………………………………………………… 

  

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie/zdjęcia zostało/y wykonane przeze mnie 

samodzielnie.   

                                                                    ....................................................................  

                                                                                        czytelny podpis   

  

  

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „UZIEMIENI”.  

     Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i 

nazwiska autora/autorów pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym 

konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach.  

     Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu 

fotograficznego i akceptuję jego warunki.   

  

Miejscowość i data                                                                 Czytelny podpis                                      

 ……………………….               rodzica/opiekuna 

                                                                                             ……………………… 

 


