
 
 

 
 

Zadanie publiczne „Zamki i pałace w sercu Opolszczyzny”, realizowane przez Stowarzyszenie „Nasze 

Dziedzictwo” w Żyrowej, jest współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w ramach 
otwartego konkursu ofert  w dziedzinie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

 
Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego                                                                                  

pt. Zamki i pałace powiatu krapkowickiego                                                                           

dla Młodzieży Szkolnej i Dorosłych 
 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej 

 

Cele konkursu: 

 

 zainteresowanie młodzieży szkolnej i dorosłych historią, kulturą i architekturą powiatu 

krapkowickiego, 

 pogłębienie wiedzy o zamkach i pałacach w powiecie krapkowickim, 

 zainteresowanie i rozwijanie fotograficznych pasji młodzieży szkolnej i dorosłych,  

 doskonalenie umiejętności fotograficznych, 
 ukazywanie piękna małej ojczyzny okiem obiektywu, 

 prezentacja nagrodzonych zdjęć w konkursie.  

 

1. Uczestnicy – młodzież szkolna i dorośli powiatu krapkowickiego.  

 

2. Tematyka konkursu powinna koncentrować się wokół myśli przewodniej Zamki i pałace 

powiatu krapkowickiego.  

 

3. Warunki uczestnictwa: 
 

a) uczestnik konkursu wykonuje do 4 fotografii w formacie A3 lub A4; 

 

b) opis zdjęcia: do każdego zdjęcia na osobnej kartce należy dołączyć metryczkę, która 

będzie zawierała: tytuł zdjęcia zw. z lokalizacją obiektu, imię i nazwisko oraz wiek 

autora zdjęcia/ zdjęć, adres zamieszkania wraz z kodem, numer telefonu kontaktowego, adres 

mailowy, ew. imię i nazwisko nauczyciela/ instruktora, pod którego kierunkiem fotografia 

została wykonana; 

 

c) uczestnik konkursu ma obowiązek przesłać wykonane fotografie w podanym niżej terminie 

wraz z podpisaną czytelnie klauzulą informacyjną, zw. z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku, (jeśli uczestnik konkursu 

nie jest osobą pełnoletnią oświadczenie wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie), zgodnie                     

z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                       

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych – Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu, 



który należy pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia: 

www.naszedziedzictwo.pspzyrowa.pl;  
 

d) nadesłane zdjęcia nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, zaczerpnięte z Internetu lub 

wcześniej nagradzane w innych konkursach; 

 

e) prace niezgodne z regulaminem, nadesłane lub dostarczone po terminie, zniszczone w wyniku 

niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. 

 

2.  Terminarz konkursu: 
 

a) fotografie wraz z metryczką i podpisaną klauzulą informacyjną należy przesłać lub 

dostarczyć na niżej podany adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia                                

20 września 2020 roku, dołączając do nich płytę CD lub DVD z pracami nadesłanymi na 

konkurs, zapisanymi w formacie JPG w jak największej rozdzielczości (od 240 DPI); 
 

b) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie września/ października 2020 roku, 

 

c) uroczyste podsumowanie, będące zwieńczeniem konkursu na szczeblu powiatowym, będzie 

miało miejsce na przełomie października/ listopada 2020 roku w Żyrowej,  

 

d) autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub osobnym 

pismem. 

 

3.  Komisja oceniająca 

 

a) w skład komisji konkursowej, oceniającej nadesłane fotografie wchodzą profesjonaliści 

– fotograficy i artyści-plastycy; 

 

b) prace będą oceniane i nagradzane z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

 

 zgodność z tematem, 

 ciekawy, interesujący sposób ujęcia,  

 walory artystyczne. 

 

4.  Nagrody: 

 

a) nagrody oraz wyróżnienia zostaną przyznane w poszczególnych grupach wiekowych; 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania Nagrody Specjalnej; 

b) zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i bony upominkowe oraz dyplomy; 

c) organizatorzy konkursu przewidują również udział autorów najciekawszych zdjęć                      

w uroczystej gali połączonej z otwarciem wystawy fotograficznej oraz wydanie 

nagrodzonych prac w formie widokówek, jak również ich publikację w środkach 

masowego przekazu w celach promocyjnych. 

 

5.  Uwagi organizacyjne dotyczące konkursu: 

 

a) organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie 

prac w czasie przesyłki; 

b) zdjęcia nie mogą być zgięte, zrolowane, oprawione lub naklejone na kartkę; należy je 

przesłać na adres organizatora w sztywnym, ochronnym opakowaniu; 

c) nadesłane zdjęcia nie mogą być: 



 nagradzane w innych konkursach, 

 wcześniej opublikowane, np. w Internecie, 

 poddane retuszowi, 

 fotomontażem lub kolażem. 

d) przesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, który zastrzega 

sobie prawo ich publikowania i reprodukowania z zachowaniem praw autorskich, ale 

bez wypłacania honorariów. 
 

6. Prace należy dostarczyć lub nadesłać na adres prezes Stowarzyszenia: 

 

Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” 

ul. Myśliwca 4, Żyrowa 

47-330 ZDZIESZOWICE 

 
Bliższych informacji udziela Helga Maria Bieniusa (prezes Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo”                  

w Żyrowej) - tel. 603 879 067 lub Maria Lepich (II wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia) – tel. 

609 542 066. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


