
REGULAMIN KONKURSU „Jesień w obiektywie” 
 

 

Celem konkursu jest zachęcanie osób (w każdym wieku) do uważnego obserwowania świata 

przyrody oraz do odkrywania jej niezwykłej różnorodności za pomocą fotografii. 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. W konkursie mogą brać osoby w każdym wieku. Osoby młodsze niż 18 lat – za zgodą 

rodziców. 

2. Zdjęcia zgłaszane na konkurs muszą być wykonane na terenie Polski i muszą one 

odpowiadać tematyce konkursu „Jesień w obiektywie” 

3. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. 

4. Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie. Uczestnik nadsyłając prace oznajmia 

jednocześnie, że jest jej autorem i przekazuje do niej prawa do wykorzystania przez Gminny 

Ośrodek Kultury. 

5. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przesłanego 

materiału oraz danych osobowych uczestnika przez organizatora w celu promocji (zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.)). 

 

II. Wymagania techniczne zdjęć: 

1. Zdjęcia przesyłane mailowo powinny mieć format JPG. Pliki powinny być nazwane 

zgodnie z następującym kluczem: pierwsza litera imienia_pierwsze trzy litery nazwiska_nr 

zdjęcia.jpg. Kolejne zdjęcia Jana Kowalskiego powinny być nazwane: 

j_kow_1.jpg 

j_kow_2.jpg 

j_kow_3.jpg 

2.Zdjęcia przesyłane pocztowo powinny być wywołane w formacie 15x21 cm i podpisane z 

tyłu imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem zdjęcia w przypadku wysłania większej 

liczby prac. 

3.Za dopuszczalną cyfrową obróbkę zdjęć uznaje się wyłącznie modyfikacje dotyczące całego 

kadru, takie jak korekta barwy (balansu bieli), jasności, kontrastu, nasycenia kolorów i 

ostrości, a także usunięcia cyfrowego „szumu”. Zabronione jest zatem usuwanie i dodawanie 

jakichkolwiek elementów zmieniających treść zdjęcia, jednak dopuszczamy usuwanie ze 

zdjęcia rys i plam powstałych w wyniku uszkodzenia lub zabrudzenia materiału 

fotograficznego (filmu lub matrycy). 

 

III. Terminarz 

1. Prace można dostarczać do dnia 15 listopada 2015 r. (w przypadku zgłoszeń pocztowych 

decyduje data stempla pocztowego) 

2. Jury, w składzie wybranym przez Gminny Ośrodek Kultury, ogłosi wyniki konkursu 

najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 r. 

3. Lista zwycięzców oraz osób wyróżnionych zostanie podana na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Kultury. 

 

IV. Nagrody i wyróżnienia 

1. Wyłonione zostaną 1., 2. oraz 3. miejsce oraz wyróżnienia. 

2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy. 


