
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„GMINA W OBIEKTYWIE DAWNIEJ I DZIŚ” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizator: Wójt Gminy Baranów, Gminne Centrum Kultury w Baranowie. 

2. Cele Konkursu:  

 uwrażliwienie Uczestników Konkursu na piękno obiektów, które nas otaczają, 

 włączenie mieszkańców do podejmowania działań zmierzających do większej 

troski o własną gminę, 

 ukazanie poprzez obecną oraz starą fotografię jak zmieniały się miejsca, 

okoliczności i ludzie, 

 rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności z zakresu fotografowania, 

 propagowanie piękna naszej gminy na zewnątrz. 

3. Tematyka Konkursu: GMINA W OBIEKTYWIE DAWNIEJ I DZIŚ 

Prosimy znaleźć w rodzinnych albumach stare zdjęcia przedstawiające dom rodzinny, 

obiekty, uroczystości gminne i kościelne, wspólne wycieczki rodzinne nad rzekę, prace 

polowe, itp. 

Prosimy również o wykonanie zdjęcia współczesnego w tym samym miejscu. 

4. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

5. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na Konkurs związane jest z poddaniem się Uczestnika 

procedurze regulaminowej Konkursu. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

z gminy Baranów. 

2. Uczestnik Konkursu powinien dostarczyć zdjęcia archiwalne bądź ich skany 

o maksymalnej wielkości nie większej niż format A4, ukazujące dawną architekturę 

Baranowa lub wydarzeń sprzed lat, mających miejsce na terenie gminy Baranów oraz  

stan obecny przedstawionego miejsca. 

3. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Gminnego 

Centrum Kultury w Baranowie. 



4. Regulamin Konkursu oraz kartę zgłoszeniową można otrzymać w Gminnym Centrum 

Kultury w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów lub za pomocą Internetu pobierając 

ze strony Gminnego Centrum Kultury w Baranowie 

(https://www.gminabaranow.pl/index.php/wydarzenia-kulturalne). 

5. Każdy Uczestnik może zgłosić dwie fotografie. 

6. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać (załącznik nr 1 do regulaminu): 

 opis zdjęcia, w tym orientacyjna data i miejsce, w którym zostało wykonane, 

 imię, nazwisko autora zdjęcia (jeśli dane te są znane), 

 dodatkowe informacje dotyczące fotografii. 

7. Do koperty z dopiskiem „Gminny konkurs fotograficzny - Gmina w obiektywie dawniej 

i dziś” należy włożyć dwie fotografie bądź skany na nośniku CD, wraz z notatkami 

informacyjnymi (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz formularz zgłoszeniowy wraz 

z oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 

do regulaminu). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania fotografii zgłoszonych 

do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania 

w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko). 

 

III. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Termin składania prac do  31 maja 2021 roku. 

2. Uroczyste wręczenie nagród w dniu 7 czerwca 2021r. o godz. 14.00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy. 

 

VI. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

1. Zdjęcia oceniane będą przez Komisję Konkursową składającą się z osób powołanych przez 

Organizatora. 

2. Fotografie oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

 Dzieci (11-14 lat) 

 Młodzież (15-18 lat) 

 Osoby dorosłe 

3. Komisja Konkursowa przy ocenie zdjęć będzie brała pod uwagę zgodność zdjęcia z celem 

i tematyką Konkursu, kreatywność, walory artystyczne oraz aspekty techniczne. 



 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

4. Laureaci pierwszych trzech miejsc w danej kategorii wiekowej otrzymają nagrody 

rzeczowe, pozostali uczestnicy upominki okolicznościowe. 

 


