
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Kadr pełen miłości” 

I. Organizator 

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicz 10/12, 95-060 Brzeziny,  

tel. (46)874 31 31. 

II. Uczestnicy 

W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, które są mieszkańcami miasta 

Brzeziny oraz jego okolic.  

III. Cele konkursu 

 rozwijanie wrażliwości artystycznej mieszkańców; 

 prezentacja twórczości mieszkańców miasta i okolic w dziedzinie fotografii;  

 motywowanie do podejmowana zadań twórczych przez mieszkańców; 

 integracja społeczności mieszkańców miasta i okolic; 

 popularyzowanie dobrych relacji międzyludzkich i trwałości związków. 

V. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące 

oryginałami. 

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

3. Zgłoszone prace należy opisać (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres, numer 

telefonu, data urodzenia). 

4. Autorzy prac podpisują zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie  

z załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 



6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie Centrum Promocji  

i Kultury oraz na naszym profilu Facebook, a także w tygodniku „BIS”. 

VI. Zasady szczegółowe 

1. Przedmiotem Konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem. 

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

3. Nie będą akceptowane prace, których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub 

dodane w wyniku obróbki graficznej (kolaże i fotomontaże). 

4. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 cm. 

5. Jeden autor może dostarczyć do trzech zdjęć. 

6. Uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zapewnia, iż osoby, których wizerunek 

znajduje się na fotografii wyraziły zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku. 

7. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu 

lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać 

wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała 

rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry 

(daty, znaki wodne, podpisy, ramki), reklamy. 

VII. Terminy 

1. Prace należy przekazać osobiście lub przesłać do 10 lutego br. do godz. 16:00  

do redakcji „BIS” (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

Centrum Promocji i Kultury ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny lub e-mail: 

kultura@cpik-brzeziny.com.pl z dopiskiem „Konkurs fotograficzny Walentynki” 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za 

ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13 lutego br.   

VIII. Ogłoszenie wyników i nagrody 

1. Oceny prac dokona profesjonalne Jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są 

ostateczne. 
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2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na 

profilu Facebook. 

3. Organizator uhonoruje zdobywców I, II i III miejsca biletami na Koncert 

Walentynkowy organizowany przez CPiK oraz drobnymi nagrodami rzeczowymi.  

4. Prace laureatów mogą zostać opublikowane w różnej formie. 

5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas Koncertu Walentynkowego 

zorganizowanego w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 14 lutego 2017r. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Udział w Konkursie jest równoważny z akceptacją Regulaminu oraz zgodą uczestnika 

na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą 

chronione zgodnie z ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wglądu do 

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów i uczestników konkursu (imię  

i nazwisko) mogą zostać opublikowane w materiałach CPiK oraz na stronie 

internetowej CPiK, a także w serwisie Facebook. W sprawie roszczeń wnoszonych 

przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. 

3. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, w tym 

publikowanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. 

4. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie 

zwraca nadesłanych prac. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu. 

 

Informacje o konkursie można uzyskać w: 

Centrum Promocji i Kultury ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. (46) 874-31-31 

wew. 25; e-mail: kultura@cpik-brzeziny.com.pl; strona internetowa:  

www.cpik-brzeziny.com.pl 
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