
Regulamin konkursu fotograficznego
„MOJE DZIECKO”

I. Cel konkursu 
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
- inspirowanie mieszkańców Piechowic i regionu do aktywnego uczestnictwa w życiu 

kulturalnym
- integracja międzypokoleniowa

II. Regulamin konkursu 
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „MOJE DZIECKO”, zwanego dalej 
„Konkursem”,  jest Piechowicki Ośrodek Kultury z siedzibą w Piechowicach przy 
ul.Żymierskiego 53.

2. Dopuszczalne formy fotografii: portret, dokument, reportaż o tematyce związanej z tytułem
Konkursu. 

3. Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do organizatora w terminie od 15 kwietnia 2014 r. 
do 15 maja 2014 r. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się                                         
w dniu 9 czerwca 2014 r. o godz. 16.30.

4. Konkurs adresowany jest do wszystkich rodziców lub opiekunów, którzy traktują 
fotografowanie swoich pociech jako hobby i pasję. 

5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów. 

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury oraz 
członkowie jury. 

7. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane                        
i nienagradzane. 

8. Każdy uczestnik ma prawo przesłać maksymalnie 1 fotografie swojego autorstwa. 

9. Prace w formie elektronicznej należy przesłać wraz z wypełnionym formularzem 
zgłoszeniowym, który dostępny jest na stronie www.piechowice.pl oraz w punkcie informacji
w POK, na adres: informacja@piechowice.pl , w tytule maila koniecznie wpisując: „Konkurs
fotograficzny”. Można je również dostarczyć osobiście  do punktu informacji       w formie  
papierowej w formacie min. 15x 21cm. 

10. Wymagania techniczne nadsyłanych prac: 
•jedyny akceptowany format pliku to JPG, o wymiarze krótszego boku minimum 1224 pikseli

11. Nadesłane prace konkursowe niezgodne z warunkami regulaminu oraz dostarczone         
po terminie nie będą rozpatrywane. 

12. Tematem Konkursu jest dziecko i jego świat ukazany przy pomocy fotograficznych 
środków wyrazu. Żadne ze zdjęć nie może naruszać godności dziecka i jego prawa do 
prywatności.

13. Nadesłanie lub dostarczenie zdjęcia na potrzeby Konkursu fotograficznego „MOJE 
DZIECKO” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zezwoleniem do 
rozpowszechniania wizerunku osób na nim przedstawionych. Należy przez to rozumieć, że 
autor zdjęcia nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do rozpowszechniania wizerunku osób na nim 
przedstawionych. (Ust. z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawie autorskim i prawach 
pokrewnych - rozdz. 10 art.1 )
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14. Prace, które nie spełniają wymagań technicznych nie będą dopuszczone do Konkursu. 

15. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne, a zdjęcie nadesłane w formie 
elektronicznej będzie wywołane i wyeksponowane na koszt organizatora.

III. Nagrody i wyróżnienia

1. Zdjęcia nadesłane do Konkursu spełniające wymogi formalne zostaną poddane 
ocenie przez: 

- jury konkursowe

- uczestników konkursu

- organizatora

2. Jury dokonuje oceny biorąc pod uwagę jakość, oryginalność oraz wyjątkowość 
nadesłanych fotografii. 
3.Spośród nadesłanych prac jury wybierze trzy prace, przyznając kolejno 1 miejsce, 2 miejsce
i 3 miejsce. Dodatkowo zostanie wyłoniona nagroda uczestników konkursu i wyróżnienia 
organizatora.
4. Nagroda uczestników konkursu polega na wzajemnej ocenie wystawionych fotografii, 
bez możliwości przyznawania punktów swojej fotografii. 
5. Nagrody organizatora, w postaci trzech wyróżnień, wybrane zostaną spośród 
najciekawszych zdjęć przez 3 osobowy zespół, w skład którego wejdą pracownicy POK.
6.Decyzje dotyczące nagród i wyróżnień są ostateczne, prawnie wiążące i niepodważalne dla 
wszystkich uczestników Konkursu.
7. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 9 czerwca 2014 r . o godz. 16.30, 
podczas którego zostaną ogłoszone wyniki Konkursu, a zwycięzcy otrzymają nagrody. 

8. Nieobecność uczestnika konkursu podczas ogłoszenia wyników w dniu 9 czerwca 2014r. 
jest równoznaczna ze zrzeczeniem się swojej nagrody na rzecz autora zdjęcia, które było 
następne w kolejności według oceny jury, organizatora i uczestników konkursu. 

9. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci bonów podarunkowych o wartości:                         
a) Nagrody jury:

I miejsce – 200zł

II miejsce – 100zł

III miejsce – 50zł

b) Nagroda uczestników konkursu- 100zł

c) Nagrody organizatora- wyróżnienia 3 x 50 zł

IV. Terminy 
1. Zgłoszenie i przesłanie prac konkursowych do 15 maja 2014 r. 

2. Zdjęcia przesłane na konkurs  i wystawione w galerii Piechowickiego Ośrodka Kultury 
będą do odbioru przez autora zdjęcia w Piechowickim Ośrodku Kultury w terminie  od 28 
czerwca 2014 do15 lipca 2014. 

3. Wystawa konkursowa będzie czynna w terminie 30.05 – 26.06.2014r. w galerii 
wystawowej Piechowickiego Ośrodka Kultury w godz. 9.00-17.00.


