
Regulamin  Gminnego Konkursu Fotograficznego
„To co najpiękniejsze - Gmina Szudziałowo”

  
Organizator: Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie 

CELE KONKURSU:
1. Popularyzowanie sztuki fotograficznej jako środka komunikacji społecznej
2. Pokazanie piękna Gminy Szudziałowo. 
3. Zainteresowanie dzieci i młodzieży, oraz dorosłych mieszkańców pięknem 
lokalnego krajobrazu i kultury materialnej regionu. 
4. Promocja Gminy Szudziałowo

UCZESTNICY KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców 
Gminy Szudziałowo oraz miłośników gminy. 
2. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 
I Grupa – dzieci i młodzież 
II Grupa – pozostali (wiek powyżej 18 lat)

WYMAGANIA TECHNICZNE PRAC:
1. Uczestnik konkursu może przesyłać maksymalnie 5 prac autorskich (zdjęć). 
2. Fotografie przyjmujemy w formie cyfrowej  - pliki JPG, optymalna 
rozdzielczość to 300 dpi, na adres: goakir@szudzialowo-gmina.pl lub 
nagranych na płytę CD/DVD i dostarczonych na adres siedziby GOAKiR w 
Szudziałowie – ul. Szkolna 2, Szudziałowo 
3.Tematyka prac powinna dotyczyć Gminy Szudziałowo, dziedzictwa 
kulturowego, piękna krajobrazu, motywów promujących gminę
4. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: 
- ciekawe i atrakcyjne ujęcie tematu
- kompozycję kadru 
5. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu nie będą podlegać ocenie 
jury. 
7. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 
ZGŁOSZENIA I TERMINY:
1. Zgłoszenie uczestnika powinno zawierać imię i nazwisko autora pracy, grupę 
wiekową, miejscowość, telefon kontaktowy/e-mail. Zgłoszenia wraz ze 
zdjęciami przyjmujemy na adres goakir@szudzialowo-gmina.pl lub jako 
załącznik papierowy  do zdjęć nagranych na płytę CD/DVD i dostarczonych na 
adres siedziby GOAKiR w Szudziałowie – ul. Szkolna 2, Szudziałowo.  
3.Termin nadsyłania prac :  od 10 do 30 czerwca 2020r.
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5. Informacja o terminie wręczenia nagród oraz lista laureatów konkursu 
dostępna będzie na stronie internetowej www.szudzialowo-gmina.pl, na 
Facebook GOAKiR oraz na tablicy informacyjnej GOAKiR w Szudziałowie

 POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Nadesłane fotografie pozostają w gestii organizatorów konkursu. 
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego 
reprodukowania prac uczestników konkursu (wraz z danymi osobowymi 
autorów) w prasie, wydawnictwach zwartych, na plakatach i innych materiałach 
promocyjnych. 
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz okolicznościowe dyplomy. 
4. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną wykorzystane do wydania 
materiałów promocyjnych Gminy Szudziałowo
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
6. Do nadsyłanych zdjęć prosimy o dołączenie podpisanego zgłoszenia – 
klauzuli informacyjnej (wzór w załączniku)
7. Zgłoszenie Konkursowe osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun 
prawny.
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