
REGULAMIN  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

,,Najpiękniejsze skarby natury w rejonie

Lokalnej Grupy Działania” 

1. Organizator: 

Ośrodek Kultury w Brzeszczach 

32-621 Brzeszcze, ul. Narutowicza 1

tel: 032 2111490

Konkurs organizowany w ramach Projektu KULTUROSKOP

2. Temat:  Tematem  konkursu  jest  wykonanie  fotografii  :  najpiękniejszych  zakątków  , 

obiektów przyrody ,  zabytków architektury  ,  pejzaży  w rejonie  LGD (  Lokalnej  Grupy 

Działania)

3. Cel konkursu: 

• Uwrażliwienie na otaczającą przyrodę i architekturę

• Rozbudzenie  i  poszerzenie  wśród  i  młodzieży  i  dorosłych   zainteresowań 

fotograficznych

• Prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym

4. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu z terenu LGD



5. Kategorie wiekowe:

Młodzież do lat 18,

• Dorośli powyżej lat 18

6. Technika

• Fotografia – format zdjęć A4 i powyżej

7. Konkurs ma charakter indywidualny tzn. każda praca ma być wykonana OSOBIŚCIE, 

prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.

8. Kryteria oceny:

• Jakość artystyczna wykonanej pracy

• Oryginalność pomysłu

• Ogólne wrażenie artystyczne

9. Termin składania prac:

Prace  należy  składać  w  Ośrodku  Kultury  w  Brzeszczach,  ul.  Narutowicza  1  w  Dziale 

Promocji i Reklamy pok. Nr 40  do 16 września 2011. 

10. Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z danymi autora:

• tytuł pracy,

• imię i nazwisko,

• wiek,

• adres zamieszkania lub nazwa szkoły 

• telefon kontaktowy.

• krótki opis prezentowanej pracy

11. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalna komisja konkursowa powołana przez 

organizatora.

12. W konkursie zostaną przyznane nagrody: 

• I-III miejsca w każdej kategorii wiekowej

• wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej 

• dyplomy

13. wyniki  konkursu zostaną  zamieszczone  na stronie  internetowe Ośrodka Kultury  w 

Brzeszczach  (  ok.brzeszcze.pl  )  Laureaci  konkursu  zostaną  poinformowani 

telefonicznie .

14. Wernisaż  wystawy  prac  zakwalifikowanych  do  konkursu  oraz  wręczenie  nagród 

odbędzie się 30 września 2011  podczas Festiwalu Sztuk Plastycznych 

15. Wystawa prac odbędzie się w dniach 30 września – 14 pazdziernika 2011

16. Nadesłanie prac na konkurs jest  równoczesne z oświadczeniem  o posiadaniu praw 

autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu oraz umieszczeniu danych adresowych 

w bazie danych organizatora.
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