
 

 

 
 

 

REGULAMIN                                                                            

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PAMIĄTKA Z PODRÓŻY” 

 

1. Organizator i czas trwania konkursu. 

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Pamiątka z podróży”, 

zwanego dalej „Konkursem”,  jest Stowarzyszenie Podróżników TRAMP 

z siedzibą w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372. 

1.2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Zanim wyruszysz                     

w podróż marzeń…”. 

1.3. Konkurs rozpoczyna się 10 października i trwa do 22 listopada 2018 r. 

1.4. Konkurs organizowany jest we współpracy z Domem Kultury w Gostni. 

2. Cel i tematyka Konkursu. 

2.1. Celem Konkursu jest zaprezentowanie przez uczestników ciekawych  

          pamiątek z podróży utrwalonych na fotografii.  

2.2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: NATURA (1), CZŁOWIEK 

(2), ZABYTKI ARCHITEKTURY (3). 

2.3. Wystawa pokonkursowa wzbogaci wiedzę o Polsce, Europie i świecie, 

dostarczy wrażeń estetycznych oraz zainspiruje do dalszych podróży 

jej uczestników. 

3. Prace konkursowe – fotografie.  

3.1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie maksymalnie po jednej 

fotografii w jednej, dwóch lub trzech kategoriach (na zdjęciu z tyłu 

należy ołówkiem wpisać nr zgodnie z pkt. 2.2. oraz imię i nazwisko). 

3.2. Fotografia/fotografie powinny być wykonane w formacie 10x18 lub 

13x18 cm.  

3.3. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać norm prawnych, 

moralnych, religijnych, ani dóbr innych osób. 

 

 



 

 

  

4. Uczestnicy Konkursu. 

4.1. Konkurs organizowany jest dla osób dorosłych: mieszkańców gminy 

Wyry oraz członków i sympatyków Stowarzyszenia Podróżników 

TRAMP. 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie. 

5.1. Prace konkursowe wysyłamy za pośrednictwem poczty tradycyjnej                  

na adres siedziby Stowarzyszenia Podróżników TRAMP, 43-176 Gostyń, 

ul. Pszczyńska 372 lub osobiście w filii Gminnej Biblioteki Publicznej                   

w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372. 

5.2. Wraz z pracą/pracami do koperty z napisem KONKURS 

FOTOGRAFICZNY „PAMIĄTKA Z PODRÓŻY”  wkładamy formularz 

zgłoszeniowy, będący załącznikiem do Regulaminu. 

5.3. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 23 listopada 2018 r.                            

(w przypadku wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego). 

6. Ocena fotografii. 

6.1. Wszystkie fotografie zgłoszone do konkursu podlegają ocenie jury 

powołanego przez organizatora. 

6.2. Jury dokona oceny prac biorąc pod uwagę: zgodność z regulaminem 

konkursu, jakość fotografii, oryginalność, kreatywność. 

6.3. W każdej kategorii przyznane zostaną miejsca od I do III oraz po 

jednym wyróżnieniu. 

6.4. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od I do III oraz wyróżnieni 

otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

6.5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, 

która odbędzie się w grudniu 2018 r. w Domu Kultury w Gostyni. 

6.6. Prace nagrodzone i wyróżnione nie podlegają zwrotowi – staną się 

podstawą posteru, który zostanie umieszczone w siedzibie 

Stowarzyszenia. 

7. Postanowienia końcowe. 

7.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie          

z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i nazwisko: 

 

 

 

Fotografia 1 w kat. NATURA Opis (tytuł, miejsce i rok wykonania 

zdjęcia): 

 

Fotografia 2 w kat. CZŁOWIEK Opis (tytuł, miejsce i rok wykonania 

zdjęcia): 

 

Fotografia 3 w kat. ZABYTKI 

ARCHITEKTURY 

Opis (tytuł, miejsce i rok wykonania 

zdjęcia): 

 

Oświadczam, że praca/prace są 

wykonane przez mnie 

 

Podpis: 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie moich prac                         

i wizerunku w zakresie realizowanego 

projektu. 

Podpis: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w zakresie 

realizowanego projektu. 

Podpis:  

                                  


