
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
pt. Cztery pory roku w Piekiełku 

§1 
ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu pt. Cztery pory roku w Piekiełku jest Ochotnicza Straż Pożarna Piekiełko przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic, pod patronatem Wójta Gminy Tymbark  
i portalu limanowa.in. Honorowy patronat: Starosta Powiatu Limanowskiego – Jan Puchała. 

§2 
CEL KONKURSU 

1. Promowanie wsi Piekiełko poprzez zebranie zdjęć i ich publikację w środkach masowego przekazu, 
na pocztówkach, kalendarzach wystawę w szkołach, bibliotekach oraz wydanie w formie albumu. 

2. Rozwijanie pasji fotografowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

§3 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem konkursu są fotografia, przedstawiające miejscowość  Piekiełko w Gminie Tymbark,  
fotografowaną z perspektywy czterech pór roku tj. wiosny, lata, jesieni, zimy. 
2. Zdjęcia winny pokazywać piękno Piekiełka – krajobrazy, architekturę, mieszkańców i ich pracę,  
miejscową tradycję, ciekawe zjawiska, wydarzenia kulturalno-społeczne itp.  

§4 
TERMINARZ 

1. Konkurs trwa od 15 marca 2015 r. do 15 marca 2016 r. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu – czas i miejsce ogłoszenia wyników, zostanie wskazane przez  

organizatora, a uczestnicy powiadomieni. 

§5 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest otwarty i przeznaczony dla każdego, kto potrafi posługiwać się aparatem fotograficznym. 
2.  Przystępujący do konkursu jest zwany UCZESTNIKIEM. 
3. Każdy Uczestnik przysyła prace wykonane dowolną techniką, maksymalnie 6 szt. w formie papierowej 
i elektronicznej. 
4. Format wersji papierowej nie może być mniejszy niż 22x15 cm, a na odwrocie podpisany pseudoni-
mem oraz ponumerowany. 
5.Zdjęcia na nośnikach elektronicznych (płytka CD lub DVD) winny być w formacie JPG  
o minimalnej rozdzielczości 5 mln pikseli (w twardym opakowaniu). 
6.Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie pracy powstałe w czasie  
przesyłki pocztowej. 
7. Do uczestnika należy decyzja o liczbie zdjęć związanych z daną porą roku. 
8. Do pakietu należy dołączyć informację: 



 imię i nazwisko  
 adres do korespondencji 
 nr telefonu kontaktowego 
 krótki opis ponumerowanych zdjęć wraz z datą fotografowanego miejsca, obiektu lub wydarzenia np. 

nazwa osiedla 
 w przypadku nieletnich, niezbędne jest oświadczenie opiekuna prawnego o zapoznaniu się z regula-

minem 
 dane osobowe podane jw. służą tylko do celów niniejszego konkursu.  

9. Zdjęcia poddane obróbce graficznej, powstałe w wyniku fotomontażu lub niezgodne z regulaminem nie 
będą oceniane. Również nie będą brane pod uwagę zdjęcia wykonane przed 15 marca 2015 roku. 
10. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, będących przedmiotem konkursu w całości  
obciąża UCZESTNIKA.  
11. Autorzy najlepszych fotografii zostaną wyróżnieni skromnymi nagrodami, a wykonawca najlepszych 
zdjęć może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

§6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny, a Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez Uczestnika 
niniejszego konkursu i nie odsyła zgłoszonych prac. 
2. Każdy Uczestnik przysłane prace w wersji elektronicznej, dobrowolnie i nieodpłatnie przekazuje na 
własność OSP Piekiełko i tym samym wyraża zgodę na ich bezpłatną publikację jednocześnie zachowu-
jąc podpis jako autor.  
3. Zgłoszone fotografie oceniane będą przez niezależne JURY powołane na tę okoliczność przez organi-
zatora które ocenia pojedyncze zdjęcia.  
4. Organizator może unieważnić konkurs bez podania przyczyn. 
5. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tymbarku oraz Niepublicznej Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum w Piekiełku. 
7. Autor fotografii może być tylko jeden. 
8. Kompletną prace wraz z załącznikami należy przysłać na adres:  

 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

PIEKIEŁKO 
34-650 TYMBARK 

z dopiskiem „KONKURS FOTO” lub dostarczyć osobiście. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 
 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
Imię/Imiona   
Nazwisko  
Pseudonim dla potrzeb Konkursu  

Adres  
 

Nr telefonu  E-mail  
Osoba pełnoletnia *  Osoba niepełnoletnia *   
 

Nr Opis zdjęcia Data wykonania  
zdjęcia 

 
  
  
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
PT: „CZTERY PORY ROKU W PIEKIEŁKU” 
* właściwe zaznacz „X” 

  

 …………………………………………………………………………………………. 

 (data i odręczny podpis uczestnika Konkursu) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Oświadczenie* 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem  
 i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 

w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  
PT: „CZTERY PORY ROKU W PIEKIEŁKU”, 
oraz na przetwarzanie jego danych osobowych  

w celach wynikających z Regulaminu konkursu. 

 

 ……………………………………………………………………… 

 (data i odręczny podpis) 

 

 

* wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich, biorących udział w KONKURSIE FOTOGRA-
FICZNYM PT: „CZTERY PORY ROKU W PIEKIEŁKU” 


