
 

 
 
 

                     
I. ORGANIZATORZY 

 
Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice przy współudziale: 
 
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 
Krapkowickiego Domu Kultury 

 
II. CEL KONKURSU 

 

1. Promocja naturalnego i kulturowego dziedzictwa Opolszczyzny, 

2. Propagowanie idei rekreacji wodnej na rzece Odrze oraz ukazywanie walorów przyrodniczych  

oraz estetycznych rzeki na terenie Krapkowic, 

3. Gromadzenie i prezentacja materiałów dot. rzeki Odry, Żeglugi Śródlądowej, rekreacji wodnej, 

4. Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych 

w zakresie fotografii, 

5. Poszukiwanie nowych, twórczych form wyrazu. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1.  W konkursie może wziąć udział każdy autor, który dostarczy nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 zdjęcia wykonane 

cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej. Format odbitek nie może być mniejszy niż 148x210 mm (A5)  i nie 

większy niż 210 x 297 mm (A4) – wydruk na papierze papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD-R). 

 

2.  Prace należy przesyłać jako odbitki lub wydruki na papierze fotograficznym wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia 

(stanowiącą załącznik do Regulaminu) i płytą zawierającą zdjęcia lub skany odbitek analogowych, zapisane 

w formacie .jpg (min. wymiar 1200 x 1600 pix). 

3.  Każdy autor zgłasza się indywidualnie.  

 

4.  Spójrzmy na Odrę z takiej perspektywy, jaka wyda się Wam najciekawsza w naszej okolicy. Niech Odra stanie 

się źródłem twórczej inspiracji. Odkryjmy piękno przyrody w jej pobliżu i niezwykłość projektów 

architektonicznych: portów i przystani. To właśnie nad Odrą pasjonaci żeglarstwa, motorowodniacy, miłośnicy 

sportów wodnych spędzają swój wolny czas pływając żaglówkami, motorówkami, kajakami i innymi łódkami. 

 

5.  Każda zgłoszona praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje: 

 imię i nazwisko autora pracy, 

 nazwę i miejsce fotografowanego obiektu, 

 tytuł zdjęcia. 

 

6.  Prace wraz z załączoną kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą, 

(zabezpieczając przed uszkodzeniem) na adres: PJK Krapkowice ul. Młyńska 3, 47-300 Krapkowice, 

z dopiskiem "Konkurs fotograficzny". 

 

7.  Prace nie mogą być oprawione ani podklejone. 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac nie spełniających wymogów 

regulaminowych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     REGULAMIN 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Zatrzymaj Odrę w Kadrze” 
POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA KRAPKOWIC 



 

 

 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 11 września 2014 roku. 

2. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 21 września 2014 roku (w przypadku przesyłki decyduje data stempla 

pocztowego). 

3. Oceny zgłoszonych prac oraz zakwalifikowania ich do wystawy pokonkursowej dokona Komisja Konkursowa, 

powołana przez Organizatora.  

4. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w dniu 27 września 2014 roku podczas imprezy plenerowej 

„Zakończenie Lata” połączonej z „Zakończeniem Sezonu Żeglarskiego” organizowanej przez Krapkowicki Dom 

Kultury i Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice nad rzeką Osobłogą przy ul. Przybrzeżnej. 

V. NAGRODY 
 
 

1. Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac nagrody w postaci bonów towarowych ufundowane 
przez organizatora i sponsorów o wartości: 

I miejsce – 150 zł 

II miejsce – 100 zł 

III miejsce – 50 zł 

Nagrodą będzie również prezentacja prac laureatów na licznych wystawach tematycznych organizowanych  

w przyszłości przez organizatorów. 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po oficjalnym otwarciu wystawy pokonkursowej na stronie 

internetowej Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice – www.port-krapkowice.pl  

2. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni indywidualnie o jego wynikach. Wszyscy uczestnicy 

zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym podsumowaniu Konkursu połączonym z zakończeniem sezonu 

motorowodnego w dniu 27.09.2014r. o godzinie 17:30. 

VII. PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW 

1. Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane na wystawę pokonkursową przechodzą na własność PJK 

Krapkowice. 

 

2. PJK zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych ośrodkach. 

 

 

3. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac 

w następujących polach eksploatacji: prezentacja pokonkursowa, plakat, zaproszenie, ulotka, publikacja w mediach 

w celach promujących konkurs (publikacja w prasie i telewizji, użycie na stronie internetowej PJK i portalach 

społecznościowych) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań 

statutowych PJK, z zachowaniem autorskich praw osobistych. Ewentualne inne wykorzystanie wymaga zgody 

autora. 

 

4. Zgłoszenie do Konkursu oznacza, iż uczestnik: 
 

- zapoznał się z regulaminem Konkursu i zaakceptował jego warunki 

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami) 

9. Regulamin Konkursu oraz kartę zgłoszeniową można pobrać w następujących miejscach:  

www.port-krapkowice.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


