
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Pocztówka z Niepołomic” 

 

I.  ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Pocztówka z Niepołomic” jest Urząd Miasta i 

Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice.  

 2. Konkurs rozpoczyna się 10 stycznia 2011 roku i trwa do 31 grudnia 2011 roku, z podziałem 

na 4 etapy: 

 10 stycznia –  28 lutego:  zima  

 1 marca –  31 maja: wiosna  

 1 czerwca – 31 sierpnia: lato  

 1 września – 31 grudnia: jesieo/zima 

 3. Zdjęcia powinny byd wykonane na terenie gminy Niepołomice.  

 4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.niepolomice.eu.  

5. Każdy z uczestników przystępując do konkursu wyraża zgodę na postanowienia i 

zobowiązuje stosowad się do niniejszego regulaminu.  

II. TEMATYKA KONKURSU  

1. Tematyka zdjęd jest dowolna, aczkolwiek fotografie muszą byd związane z gminą 

Niepołomice. 

2. Fotografie powinny w ciekawy sposób oddawad otaczającą mieszkaoców gminy 

Niepołomice rzeczywistośd. 

3. Zdjęcia muszą byd adekwatne do aktualnej pory roku.  

4. Zdjęcia muszą byd zapisane w formacie JPG.  

5. Limit zdjęd przysłanych przez jedną osobę na każdą częśd konkursu wynosi 10 sztuk.  

III. UCZESTNICY  

1. W konkursie mogą wziąd udział zarówno amatorzy jak i zawodowcy. 

2. Osoby, które nie ukooczyły 18 lat mogą wziąd udział w konkursie za pisemną zgodą 

przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego.  

3. W konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.  

 

 

http://www.niepolomice.eu/


IV. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE  

 1. Prace konkursowe należy dostarczad w formie cyfrowej. 

2. Fotografie należy przysyład na adres konkurs@niepolomice.eu . 

 2. Dostarczając zdjęcia należy podad imię i nazwisko autora oraz jego telefon kontaktowy.  

3. Każde zdjęcie musi posiadad: tytuł, miejsce zrobienia oraz datę wykonania. 

 4. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszad prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.  

5. Autor zdjęd, przystępując do konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikację zdjęd na 

stronie internetowej Organizatora bądź w prasie lokalnej, a w przypadku wyboru jego zdjęcia 

na pocztówkę- zgodę na publikację zdjęcia na tej pocztówce (dotyczy to również 

elektronicznej wersji pocztówki). 

6. W przypadku zdjęcia portretowego autor  oświadcza , że osoby na fotografiach wyrażają 

zgodę na publikację zdjęcia.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich nadesłanych na konkurs 

zdjęd oraz zmiany ich tytułów. 

V. OCENA ZDJĘĆ 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane na konkurs podlegają ocenie przez Internautów. 

2. Nadsyłane zdjęcia będą publikowane w „Fotorelacjach” na stronie www.niepolomice.eu. 

3. W każdym etapie zwyciężają trzy zdjęcia, który uzyskają najwyższą ocenę Internautów.   

VI. NAGRODY  

1. Autor każdego zdjęcia, które zostanie wybrane na pocztówkę  otrzymuje nagrodę 

finansową w kwocie 200 zł.  

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Wyniki konkursu będą ogłaszane po zakooczeniu każdego z etapów konkursu na stronie 

internetowej www.niepolomice.eu.  

2. Zwycięzca każdego etapu konkursu zostanie telefonicznie poinformowany o zwycięstwie.  

3. Zdjęcia, które zostaną wybrane na pocztówki, zostaną opublikowane na stronie 

internetowej www.niepolomice.eu. 

VIII. Każdy e-mail ze zgłoszeniem na konkurs musi zawierać następujące informacje: 

Imię i nazwisko 

Telefon kontaktowy 

mailto:konkurs@niepolomice.eu
http://www.niepolomice.eu/
http://www.niepolomice.eu/


Tytuł zdjęcia 

Miejsce i data wykonania 

 

Oświadczenie: 

Zapoznałem się z Regulaminem konkursu fotograficznego „Pocztówka z Niepołomic” i zgadzam się z 

wszystkimi jego postanowieniami. 

 

W przypadku zdjęcia portretowego: 

Oświadczam, iż sfotografowane osoby wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku. 

 

 

 

 

  

 

 

 
  
 

 


