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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„UCHWYCIĆ TO, CO ODCHODZI. OLSZYNY DAWNIEJ I DZIŚ” 

 

I. ORGANIZATORZY: 

Kolektyw Bliżej Olszyn 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim  

Narodowe Centrum Kultury  

II. CELE KONKURSU: 

1. Ukazanie dziedzictwa kulturowego wsi; 

2. Aktywizacja mieszkańców do działania na rzecz dobra swojej wsi; 

3. Rozwijanie osobistych zainteresowań oraz indywidualnych zdolności twórczych 

w zakresie fotografii; 

4. Gromadzenie i prezentacja zebranych materiałów podczas wystawy.  

III. TEMATYKA: 

Przedmiotem konkursu jest ukazanie walorów kulturowych wsi Olszyny. Fotografie muszą 

przedstawiać:  

 wiejską architekturę mieszkalno-gospodarczą (np. domy, stodoły, budynki inwentarskie, 

spichlerze) lub,  

 małą architekturę (np. ogrodzenia) lub,  

 rzemiosło wiejskie (np. kuźnie, młyny) lub,  

 budynki użyteczności publicznej (np. szkoły, remizy strażackie, sklepy) lub,  

 architekturę sakralną (np. kościoły).  

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W konkursie mogą wziąć udział dorośli mieszkańcy Olszyn, którzy dostarczą nie więcej 

niż 3 zdjęcia dotychczas niepublikowane, wykonane analogowo lub cyfrowo, w technice 

barwnej, czarno-białej lub sepia.  

2. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej na adres: e-mail: 

biuro@gckrzepiennik.pl lub dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Olszynach (adres: 

Olszyny 554, 33-164 Olszyny) na płycie CD lub DVD, z dopiskiem „Olszyny dawniej i dziś”. 

Zdjęcia należy zapisać w postaci JPEG.  

3. Każdy z Uczestników, przystępujących do konkursu, zobowiązany jest do wypełnienia 

i dostarczenia podpisanej karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu.  
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4. Termin nadsyłania prac mija 7 października 2019 r. (decyduje data wpływu). 

5. Prace niespełniające wymogów regulaminowych oraz nadesłane po terminie nie wezmą 

udziału w konkursie.  

6. Fotografie biorące udział w konkursie, fotografie zdyskwalifikowane oraz z niego 

wyłączone nie podlegają zwrotowi.  

V. OCENA PRAC: 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 14 października 2019 r. Oceny fotografii dokona 

powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.  

2. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca.  

3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.  

4. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się na przełomie 

października/listopada (dokładny termin zostanie podany po rozstrzygnięciu konkursu) 

w Kinie za Rogiem w Olszynach podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, gdzie zostaną 

zaprezentowane najlepsze prace.  

VI. NAGRODY: 

Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac nagrody rzeczowe o łącznej wartości 

600 zł.  

VII. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie Organizatorom przez uczestnika konkursu 

zgody na prezentację fotografii na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury 

Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim. Organizatorzy zastrzegają sobie 

pierwszeństwo do reprodukowania wybranych fotografii oraz prawo swobodnego 

dysponowania dorobkiem projektu, np. wydruku powiększeń i obróbki do 

zorganizowania wystawy, stworzenia folderu/broszury dotyczącej realizowanego 

projektu. 

2. W sprawach konkursu można kontaktować się z GCK w Rzepienniku Strzyżewskim 

tel. 14 531 571, e-mail: biuro@gckrzepiennik.pl. 

3. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 
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