
Regulamin konkursu fotograficznego 
„Uwiecznić miejsca pamięci” 

 
1. Organizator 
Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Uwiecznić miejsca pamięci” jest Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, z siedzibą w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240 (dalej 
zwany: „Organizatorem”). 
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem  
(dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych: 
www.ckplesnapl, www.plesna.pl 
 
2. Cel Konkursu 
Celami Konkursu są: 
a) propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, sztuki fotografowania, jako jednej z 

form artystycznego wyrazu, 
b) przypomnienie/zapoznanie z miejscową historią i losami bohaterów walk z lat 1914-1918, 
c) promocja cmentarzy wojennych na terenie gminy Pleśna, 
d) rozwijanie zmysłu artystycznego, koncepcji fotograficznej, 
e) upamiętnienie setnej rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem i wybuchu I wojny światowej. 

 
3. Uczestnicy i uczestnictwo 
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na stopień zaawansowania w 
fotografii. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 
 
4. Termin konkursu 
Konkurs trwa od 2 kwietnia do 3 listopada 2014 roku.  
 
5. Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie: 
a) każdy z uczestników może zaprezentować do 4 zdjęć wykonanych w obrębie cmentarzy 
wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Pleśna. Nadesłanie większej ilości prac wiązać 
się będzie z losowym wyborem 4 z nich do Konkursu, 
b) fotografie powinny zostać wykonane samodzielnie, zabrania się edycji zdjęć (łącznie z 
kadrowaniem) w programach graficznych,  
c) zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do Organizatora najpóźniej do 3 listopada br.  
adres e-mail: ckplesna@interia.pl 
adres siedziby: Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Ple śna, 33 – 171 Pleśna 240, 
d) nadesłane prace powinny zostać opisane:  prosimy o podanie imienia, nazwiska i adresu 
do korespondencji/zamieszkania Autora, datę wykonania zdjęć, nr fotografowanego 
cmentarza, w przypadku osób niepełnoletnich prosimy o podanie wieku i miejsca nauki, 



e) przy ocenie prac Komisja w szczególności uwzględniać będzie pomysł na zdjęcie 
(oryginalność pracy). Przykładowo mile widziane są: eksperymenty z kadrem, światłem, 
zachowanie pierwszego i drugiego planu, 
f) zdjęcia cyfrowe należy wykonać w jednym z dwóch formatów: JPG/JPEG lub RAW,  
g)  dopuszcza się wykonywanie zdjęć metodą tradycyjną (klisza fotograficzna + wywołanie), 
h)  poprzez przesłanie prac na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy 
Regulamin, 
 
6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 listopada br. Oceny nadesłanych prac dokona 
niezależna Komisja powołana przez Organizatora. Werdykt jury jest ostateczny. Wyniki 
konkursu oraz fotografie laureatów zamieszczone zostaną na stronach internetowych gminy 
Pleśna oraz Organizatora (www.plesna.pl, www.ckplesna.pl). Prace laureatów opublikowane 
zostaną nadto w czasopiśmie samorządowym „Pogórze”.  
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą e-mail lub listownie w ciągu 10 
dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.  
 
7. Nagrody 
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu. Nagrody będą do 
odebrania w siedzibie Organizatora. 
 
8. Postanowienia końcowe 
a) w Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi opisane w 
Regulaminie i w terminie zostaną przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do 3 listopada 
2014 roku (włącznie). 
b) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć w materiałach promocyjnych 
bez obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, 
c) nadesłane fotografie przechodzą na własność Organizatora, 
d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, 
e) Organizator ma prawo odwołać Konkurs bez podania przyczyny, 
f) udział w Konkursie jest dobrowolny i nie wiąże się z żadnym wynagrodzeniem dla autora z 
tytułu przekazania prac fotograficznych na rzecz Organizatora, 
g) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych 
przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w 
swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. 
 
 
 
 
 
 
 
 


