
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
„GMINA IZBICKO W ŚWIETLE FLESZY” 
 
1. PRZEPISY OGÓLNE  
Organizatorem Konkursu Fotograficznego dla amatorów fotografii odbywającego się pod 
nazwą „Gmina Izbicko w świetle fleszy”, określonego dalej terminem „Konkurs”, jest: 
Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP, ul. Konopnickiej 6, 45-004 Opole, zwany 
dalej BJDM oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. 
Konopnickiej 6, 45-004 Opole, zwane dalej TSKN. Konkurs został wsparty ze środków 
Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych przez Związek Młodzieży 
Mniejszości Niemieckiej w RP, a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki 
Federalnej Niemiec w ramach projektu VdG: „Ożywienie domów spotkań”.  
 
2. PRZEDMIOT KONKURSU 

1) Przedmiotem Konkursu Fotograficznego jest wykonanie fotografii na terenie Gminy 
Izbicko i związanej z Gminą Izbicko. 

2) Konkurs został podzielony na 3 kategorie:  
a) ludzie, 
b) architektura,  
c) przyroda. 

3) Technika zdjęć jest dowolna. Warunkiem udziału jest ujęcie na zdjęciu elementu (ów) 
związanych z Gminą Izbicko. 

 
3.CEL KONKURSU 
Celem Konkursu Fotograficznego jest:  

a) uwiecznienie na zdjęciach dziedzictwa kulturowego Gminy Izbicko; 
b) zwrócenie uwagi na piękno dziedzictwa kulturowego oraz wzrost świadomości na 

jego temat wśród mieszkańców Gminy; 
c) poprawa kontaktu między młodą i starszą generacją; 
d) zachęcenie amatorów fotografii do czynnej twórczości; 
e) prezentacja prac amatorów fotografii; 
f) przedstawienie uroków Gminy Izbicko; 
g) zachęcenie do działania na rzecz lokalnej społeczności; 
h) popularyzacja języka niemieckiego; 
i) wzmocnienie tożsamości niemieckiej wśród członków Mniejszości Niemieckiej. 

 
4. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC  

1) Liczba nadesłanych fotografii jest nieograniczona. 
2) Uczestnicy mogą brać udział zarówno w jednej z wybranych kategorii, jak również we 

wszystkich kategoriach. 
3) Fotografie w formie elektronicznej lub papierowej należy dostarczyć osobiście lub 

przesłać pocztą na adres organizatora, tj. BJDM Izbicko - Joanna Hendel, ul. 
Myśliwca 18, 47-180 Krośnica do dnia 31.08.2013 r. Liczy się data dostarczenia 
przesyłki.  

4) Fotografie należy nadesłać w wersji elektronicznej na nośniku CD o minimalnej 
rozdzielczości 1200 x 800 pikseli (JPG) lub w formacie odbitek czarno-białych lub 
kolorowych o wymiarach 20x30 cm.  

5) Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie 
Fotograficznym prac o niskiej jakości technicznej.  

6) Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie numerem identyfikacyjnym 
autora oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie 



należy umieszczać żadnych innych danych. Opis zdjęcia oraz miejsce jego wykonania 
powinny zostać sporządzone w wersji dwujęzycznej, tj. polskiej i niemieckiej.  

7) Numer identyfikacyjny autora jest jego własnym numerem, który pozwoli 
zidentyfikować autora danego zdjęcia.  

 
5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRAC 

1) Do koperty (zaadresowanej na: BJDM Izbicko - Joanna Hendel, ul. Myśliwca 18, 47-
180 Krośnica) należy włożyć płytę CD z zapisanymi na niej pracami oraz opisem prac 
lub prace konkursowe w wersji papierowej oraz drugą, zaklejoną kopertę, oznaczoną 
na zewnątrz numerem identyfikacyjnym autora, która zawierać będzie w środku 
wypełnioną i podpisaną Kartę Identyfikacyjną autora oraz w przypadku 
niepełnoletnich uczestników także zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (zał.nr 1 
do niniejszego Regulaminu).  

2) Płytę CD z zapisanymi pracami należy podpisać numerem identyfikacyjnym autora. 
3) Na płycie CD oprócz zapisanych zdjęć należy zapisać także dokument tekstowy w 

formacie *.doc, *.odt lub *.pdf, zawierający opis prac konkursowych, wg schematu: 
„1_numer identyfikacyjny autora_opis (tytuł) zdjęcia_data_miejsce wykonania 
zdjęcia.” Nie należy umieszczać żadnych innych danych. Opis zdjęcia oraz miejsce 
jego wykonania powinny zostać sporządzone w wersji dwujęzycznej, tj. polskiej i 
niemieckiej.  

4) Karta Identyfikacyjna zawiera także zgodę na prezentację przez Organizatora prac 
konkursowych podczas wystawy pokonkursowej. Podpisanie karty identyfikacyjnej 
stanowi jednocześnie zgodę na prezentację prac podczas wystawy. 

5) Karta identyfikacyjna zawiera również klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego "Gmina 
Izbicko w świetle fleszy" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).” Podpisanie karty 
identyfikacyjnej jest równoznaczne z wyrażeniem w/w zgody. 

6) Organizator oświadcza, że prace, do których nie została dołączona podpisana Karta 
identyfikacyjna nie będą podlegały ocenie.  

7) W przypadku uczestników niepełnoletnich Karta Identyfikacyjna musi zostać 
podpisana zarówno przez Uczestnika, jak i przez jego prawnego opiekuna.  

8) Uczestnicy niepełnoletni są dodatkowo zobowiązania do dołączenia do Karty 
Identyfikacyjnej pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w 
Konkursie. 

 
6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1) Konkurs Fotograficzny ma charakter otwarty. W Konkursie może brać udział każdy 
amator fotografii. Wyjątek stanowią organizatorzy, tj. członkowie Zarządu Koła 
Terenowego BJDM Izbicko.  

2) Udział w Konkursie jest bezpłatny. Koszty przygotowania oraz dostarczenia Prac 
Konkursowych spoczywają na Uczestniku. Organizator nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w konkursie ani zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych. 

3) Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich, 
osobistych i majątkowych, do utworu konkursowego, zwanego dalej „Praca 
Konkursową”. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, co do których Uczestnik nie 
ma pełni praw autorskich. 

4) Ponadto Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób, utrwalonych na Pracy 
Konkursowej oraz, że jest uprawniony do wykorzystania ich wizerunku, 
opublikowania go i publicznej prezentacji. 



5) Uczestnik, biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi bezterminowej i 
nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej. 

6) Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie 
prac, albo za niedostarczenie prac w terminie. 

7) Organizator ma prawo do zdyskwalifikowania Prac Konkursowych, godzących w 
prawo, dobre obyczaje lub takich, które uzna, że nie nadają się do publicznej 
prezentacji i rozpowszechniania.  

8) Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator. Jest ona ostateczna i nie ma od niej 
odwołania. Prace poddane dyskwalifikacji nie zostają zwrócone Uczestnikowi 

9) Przystąpienie do Konkursu poprzez złożenie Prac(y) Konkursowych(ej) jest 
równoznaczne z akceptacją przez Uczestników Regulaminu Konkursu i 
zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. 

10) W sprawach nieuregulowanych i nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 
 
7. TERMIN SKŁADANIA PRAC 

1) Termin dostarczenia lub nadsyłania prac upływa dnia 31. sierpnia 2013 r. (decyduje 
data dostarczenia prac do Organizatora). 

2) Prace Konkursowe dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
3) W celu wyłonienia laureatów Konkursu Organizator powołuje Jury Konkursu. 
4) Decyzja Jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. Nie podlega ona weryfikacji. 
5) Jury Konkursu ma prawo nie wyłaniania żadnego laureata, jak i przyznawania miejsc 

ex aequo. Może także przyznać nagrodę Grand Prix bądź wyróżnienie. 
6) Wyniki Konkursu oraz Prace Konkursowe zostaną udostępnione na stronie Urzędu 

Gminy Izbicko: www.izbicko.pl oraz na portalu społecznościowym „facebook” pod 
adresem: www.facebook.com/BJDMIzbickoMlodziRazem 

7) Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach także drogą mailową. 
8) Termin rozwiązania Konkursu oraz Wystawy Pokonkursowej zostanie podany w 

późniejszym terminie, a uczestnicy Konkursu zostaną o nim poinformowani drogą 
mailową. 

9) Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, a ich 
prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej. 

 

 
 

Organizatorzy: 

Joanna Hendel, Przewodnicząca Koła Terenowego BJDM Izbicko 
Sandra Hurek, Sekretarz Koła Terenowego BJDM Izbicko 
 

 

 

 



KARTA IDENTYFIKACYJNA AUTORA PRAC KONKURSOWYCH 
w konkursie fotograficznym „Gmina Izbicko w świetle fleszy” 

I. Dane Uczestnika konkursu:  
Imi ę i nazwisko:  

Adres do korespondencji: 
 

 

e-mail:  

Data urodzenia  tel./fax:  

 

II. Wyrażam zgodę na prezentację przez Organizatora prac konkursowych podczas 
wystawy pokonkursowej. 

 

III. Oświadczam, że prace zgłoszone do konkursu są mojego autorstwa. 

 

IV. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 
Konkursu Fotograficznego "Gmina Izbicko w świetle fleszy" w celach 
wynikaj ących z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z 
późniejszymi zmianami). 

 

V. Złożenie karty identyfikacyjnej wraz z pracą konkursową jest jednoznaczne z 
przyjęciem warunków określonych w Regulaminie konkursu. 

 

VI. Sześciocyfrowy numer identyfikacyjny autora (dowolnie wybrana liczba) umieszczony 
na płycie CD lub na odwrocie prac konkursowych: 

 

 

     

 

 

_______________________ 

 (miejscowość i data) 

 

_____________________________________________________________________    
    (czytelny podpis autora)  

Kart ę identyfikacyjną pracy konkursowej należy umieścić w szczelnie zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie 
oznaczonej liczbą rozpoznawczą i dołączyć do pracy konkursowej. 

Na każdym elemencie pracy konkursowej należy umieścić w widocznym miejscu liczbę rozpoznawczą. 

Zał. nr 1 do Regulaminu 

 



 

ZGODA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej / mojego* córki / syna* na udział w konkursie 
fotograficznym „Gmina Izbicko w świetle fleszy”. Oświadczam, że zapoznałam / em* się z 
Regulaminem tego Konkursu. 

 

_______________________ 

 (miejscowość i data) 

 

_____________________________________________________________________    
    (czytelny podpis autora)  

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Zał. nr 2 do Regulaminu 

 


