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Regulamin  

Gminnego Konkursu Fotograficznego  

„Latem najlepiej” 

 

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu  

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 Aby wziąć udział w konkursie należy w tegorocznym okresie wakacyjnym wykonać zdjęcie z 

wakacji i przesłać je do Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu za pośrednictwem FORMULARZA 

ELEKTRONICZNEGO dostępnego na stronie www.goksiedlec.pl  

 Zdjęcia należy wykonać w formacie JPG (max 2GB)  

 Uczestnik konkursu może przesłać nie więcej niż 1 fotografię 

 Nadesłanie fotografii oznacza akceptację regulaminu, wyrażenie zgody na udział w Konkursie, 

zgodę na publikację fotografii oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

realizacji Konkursu.  

 Termin nadsyłania Formularza elektronicznego upływa 31 sierpnia 2022 r.  

 Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w połowie września 2022 r. 

Wyróżnione osoby zostaną poinformowane o nagrodzie i terminie ich wręczenia. 

 Nadesłane fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w GOKgalerii  

w Siedlcu.  

 Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Siedlec.  

 W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, jak również dzieci i młodzież od lat 12.  

 Należy przesyłać zdjęcia wyraźne i w dobrej jakości. 

 Zdjęcie może zostać wykonane telefonem komórkowym bądź aparatem fotograficznym  

KATEGORIE  

 Uczestnicy Konkursu mogą przesłać zdjęcia w następujących kategoriach: 

o Człowiek  

o Natura  

 Uczestnik może przesłać tylko jedną Fotografię w tylko jednej wybranej przez siebie kategorii. 

PRAWA AUTORSKIE  

 Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu, oświadcza, że fotografia jest jego autorstwa. 

 Laureatowi Konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie na wykorzystanie zdjęcia do 

celów promocyjnych. 

 Organizatorowi przysługuje prawo do rozpowszechniania  nagrodzonych i wyróżnionych 

fotografii poprzez media społecznościowe, strony internetowe, wydruki i wystawy. 

 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich w tym w 

szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – 

w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 

zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, 

w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, albo materiały o tematyce 

rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami 

wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.  

http://www.goksiedlec.pl/
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 Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie Formularza Elektronicznego oświadcza iż: przysługują 

mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, oraz że wszystkie 

osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.  

 Konkurs przeznaczony jest dla amatorów  

KRYTERIA OCENY  

 Zgodność z kategorią  

 Estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania  

 Szeroko pojęty efekt artystyczny  

OCENA I NAGRODY  

 Oceny prac dokona Rada Artystyczna powołana przez Organizatora 

 Rada przyzna Tytuł Laureata oraz wyróżnienia i nagrody rzeczowe i usługowe  

 Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne i nieodwołalne, 

 Wyróżnione zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie zbiorowej zorganizowanej przez 

Organizatora 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie   

 


