
Regulamin Konkursu Fotograficznego 
„Budownictwo sakralne w gminie Stara Biała” 

 
I. Organizator konkursu: 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej. 
 
II. Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest prezentacja piękna budownictwa sakralnego w gminie Stara Biała (w 
różnych porach roku) oraz promowanie kulturowych gminy Stara Biała. 

2. Konkurs przybliży i upowszechni mieszkańcom gminy oraz innym osobą bogactwo budownictwa 
sakralnego gminy Stara Biała. Zdjęcia mogą przedstawiać wszelkie budowle związane z kultem 
religijnym: kapliczki, przydrożne krzyże, kościoły (zarówno wnętrza jak i widok zewnętrzy), 
cmentarze (czynne jak i nieczynne) oraz inne budowle sakralne. 

 
III. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 
2. W przypadku osoby niepełnoletniej należy podać w formularzu zgłoszeniowym również dane 

rodzica lub opiekuna. 
 
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Zgłaszane fotografie powinny mieć związek z budownictwem sakralnym i prezentować 
budowle znajdujące się na terenie gminy Stara Biała. 

2. Każda z fotografii powinna zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora oraz dokładne 
miejsce wykonania zdjęcia. 

3. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 20 fotografii. 
4. Dostarczenie, wraz ze zdjęciami, wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. 
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
6. Uczestnicy konkursu nadsyłając swoje zdjęcia, tym samym wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 
konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. 

7. Uczestnicy konkursu nadsyłając swoje zdjęcia, tym samym wyrażają zgodę na umieszczenie 
tych zdjęć na stronie internetowej gminy Stara Biała, prezentacje ich na pokonkursowej 
wystawie oraz zgodę na nieodpłatną publikację tych zdjęć w planowanym albumie 
„Budownictwo sakralne w gminie Stara Biała”. 

8. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
Regulaminu. 

9. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 
naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich). 

 
V. Parametry zgłoszonych zdjęć 

1. Technika zdjęć dowolna, dopuszcza się zarówno zdjęcia czarno-białe, jak i barwne. 
2. Wymagana jest wersja papierowa zdjęć o formacie minimum 10x15 cm oraz elektroniczna 

(zdjęcia zapisane w formacie JPG lub TIF). 
3. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora oraz dokładną 

informację o miejscu wykonania zdjęcia. 
4. Proporcje boków 2:3. 
5. Zdjęcia dostarczone na płycie CD-DVD powinny być zapisane w kompresji bezstratnej w 

rozdzielczości 300 dpi (minimalną długość dłuższego boku 30 cm). 
6. Płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, a na płycie 

powinna znajdować się obok zdjęć także informacja nt. miejsc wykonania poszczególnych 
zdjęć. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości 
technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

 
VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace powinny być dostarczone do 30 czerwca 2014 roku (decyduje data stempla 
pocztowego). 

2. Prace konkursowe powinny być dostarczone: 



 osobiście – do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej – budynek Urzędu 
Gminy Stara, 
lub 

 wysłane pocztą na adres: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej 
ul. Jana Kazimierza 1 
09-411 Biała 

3. Zgłoszenia nadesłane drogą listowną powinny znajdować się w kopertach z napisem: 
„Konkurs Fotograficzny”. 

4. Koszty dostarczenia zdjęć pokrywają uczestnicy konkursu. 
5. Zdjęcia przesłane po 30.06.2014 r. nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. 
6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie. 

 
VI. Ocena prac konkursowych 

1. W celu oceny prac konkursowych Organizator konkursu powoła komisję konkursową, która 
dokona oceny zgłoszonych prac. 

2. Komisja wybierze trzy najlepsze zdjęcia, autorzy wybranych fotografii otrzymają nagrody 
finansowe za I, II i II miejsce. 

3. Komisja przyzna również wyróżnienia. 
4. Decyzje Komisji są niepodważalne i ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie. 

 
VII. Nagrody 

1. Autorzy trzech najlepszych zdjęć otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody finansowe. 
2. Pula nagród (wraz z wyróżnieniami) przeznaczona na konkurs wynosi 2 tys. zł. 

 
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Planowane ogłoszenie wyników konkursu: koniec 2014 roku w trakcie wystawy pokonkursowej 
(dokładny termin wystawy zostanie podany na stronie internetowej gminy Stara Biała a 
laureaci zostaną powiadomieni pisemnie i drogą elektroniczną). 

2. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej gminy Stara Biała. 
 
IX. Prawo własności i prawo wykorzystania nadesłanych prac. 

1. Nadesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność 
Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. 

 
X. Postanowienia końcowe 

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe, kurierskie, z 
których korzystać będą uczestnicy konkursu. 

2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, nie 
związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 
nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

3. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub 
odwołania konkursu. Informacja taka zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie 
internetowej www.starabiala.pl . 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy obowiązującego prawa. 

 
XI. Informacje dodatkowe 

1. Dodatkowe informacje w Gminny Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej, tel. 24 364 45 60-
61, gokis@starabiala.pl . 


