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REGULAMIN KONKURSU 

 FOTOGRAFICZNEGO 

  

 „Niepełnosprawność – emocje są zwierciadłem duszy”  
 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs fotograficzny  

pn:  „Niepełnosprawność – emocje są zwierciadłem duszy” zwany dalej Konkursem. 

2. W 2022 roku tematem przewodnim jest PRZYJAŹŃ 

3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „NASZ DOM-GODNE ŻYCIE”  w Starych 

Babicach z siedzibą przy ul. Ebro 9, 05-080 Klaudyn, zwane dalej Organizatorem. 

4. Konkurs jest objęty patronatem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz 

Wójta Gminy Stare Babice. 

5. Miejscem ogłoszenia konkursu jest strona internetowa Gminy Stare Babice https://stare-

babice.pl a także profil Organizatora w serwisie społecznościowym 

https://www.facebook/NaszDomGodneZycie 

6. Celem Konkursu jest: 

a) pobudzenie aktywności twórczej oraz popularyzacja amatorskiej twórczości 

artystycznej w dziedzinie fotografii, 

b) zwrócenie uwagi na dostosowanie obiektów, terenów zielonych oraz miejsc 

publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

 

II WARUNKI KONKURSU 

 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Stare Babice.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej i ich najbliższa 

rodzina. 

3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace fotograficzne. 

4. Fotografie należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF  

w wielkości minimum 8 Mpix, zapisane na nośniku elektronicznym typu pendrive. 

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace autorskie, wcześniej nigdzie 

nieprezentowane, nienagradzane i niepublikowane.                                                                                                                                                                                                                              

6. Każda praca powinna, na odwrocie zostać opatrzona opisem (tytułem). 

7. Prace konkursowe można przesłać pocztą (liczy się data wpływu do kancelarii) lub złożyć 

osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice   

w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Niepełnosprawność – 

emocje są zwierciadłem duszy”     

8. Do koperty obowiązkowo należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa, 

która stanowi załącznik do Regulaminu.  

9. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika warunków 

Regulaminu. 

10. W przypadku Uczestników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub 

prawnych opiekunów na udział w Konkursie oraz akceptacja regulaminu Konkursu. 

Rodzice lub opiekunowie podpisują kartę zgłoszenia z danymi osoby nieletniej. 

11. Jeżeli zdjęcia będą zawierać rozpoznawalny wizerunek osoby/osób, należy dołączyć  

do karty zgłoszenia zgody tych osób na wykorzystanie ich wizerunku. 

12. Prace, które wpłyną  po terminie, niekompletne, lub wykonane niezgodnie  

z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone do oceny. 

13. Termin składania prac upływa 22 listopada 2022r. 

 

https://stare-babice.pl/
https://stare-babice.pl/
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III  OCENA PRAC, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

1. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Jury Konkursu. 

2. W skład 3 osobowego Jury Konkursu będą wchodzić: przedstawiciel Patrona konkursu 

oraz Organizatora a także specjalista w dziedzinie sztuk plastycznych i fotografii. 

3. Jury Konkursu wytypuje laureatów I, II, III miejsca.  

4. Jury może wskazać dodatkowo dwie wyróżnione prace. 

5. Prace będą oceniane według poniższych kryteriów: 

- oryginalność pracy 

- walor kompozycyjny 

- zgodność z tematem konkursu.  

6. Jury Konkursu przedstawia Organizatorowi protokół oceny złożonych prac wraz z listą 

laureatów.  

7. Decyzja w sprawie nagrodzonych jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  

8. Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni. Wręczenie nagród nastąpi 3 XII 2022r.  podczas 

obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w sali 

widowiskowej Domu Kultury Stare Babice.  

9. Organizator ustala rodzaj nagród. 

10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie wyłonienia zwycięzców. 

11. Wyniki Konkursu zostaną podane na profilu Organizatora na portalu społecznościowym 

Facebook, w mediach lokalnych oraz stronie internetowej Patronów. 

12. O terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie, pisemnie 

lub e-mail.  

13. Prace zwycięzców oraz uczestników Konkursu mogą być zaprezentowane podczas 

wystawy organizowanej przez Organizatora oraz podczas innych imprez/uroczystości 

organizowanych przez Organizatora lub Patronów Konkursu.      

                                                                                                              

 

IV WYKORZYSTANIE PRAC BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Własność egzemplarzy wykonanych zdjęć i nośników elektronicznych oraz majątkowe prawa 

autorskie do prac nagrodzonych przez Organizatora przechodzą nieodpłatnie na jego własność 

na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie fotografii poprzez wytwarzanie egzemplarzy dzieł techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

b)  obrót dziełami konkursowymi lub egzemplarzami uzyskanymi w wyniku 

zwielokrotnienia poprzez wprowadzenie ich do obrotu, użyczenie, najem, 

rozpowszechnienie w inny sposób, w tym poprzez umieszczanie fotografii, oznaczonych 

imieniem i nazwiskiem autora na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, 

stronach internetowych Patronów, wystawiane na wystawach organizowanych przez 

Organizatora i Patronów lub ich jednostki organizacyjne, umieszczanie w wydanych przez 

Organizatora lub Patronów publikacjach informacyjno-promocyjnych oraz na stronach 

internetowych i w publikacjach promujących Gminę Stare Babice, wyświetlanie w formie 

slajdów oraz ich publiczne udostępnienie w taki sposób, aby  każdy mógł mieć dostęp do 

dzieł konkursowych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 


