
REGULAMIN KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO „AKTYWNE WAKACJE” 

§ 1 
 

Młodzieżowa Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim zaprasza do udziału w konkursie Fotograficznym 
„Aktywne wakacje”. 

 
 

§ 2 
 
Celem konkursu jest rozpowszechnienie fotografii jako sposobu przedstawiania świata - promowanie 
aktywnego spędzania czasu przez uprawianie różnych dyscyplin sportu. 
 

 
§ 3 

 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 9-17 roku życia uczęszczającej                               

do szkół na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.  
2. Prace konkursowe mogą być realizowane wyłącznie indywidualnie i wykonane samodzielnie. 
3. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie1 fotografie. 
4. Prace nadesłane bez podanych wymaganych informacji nie będą oceniane. 
5. Fotografie nie mogą być poddane obróbce komputerowej, a każdy uczestnik musi posiadać do 

nich pełne prawa autorskie. 
6. Fotografie nie mogą zawierać treści wulgarnych, obrażających i naruszających dobre imię 

innych osób. 
7. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu oraz członkowie Komisji 

Konkursowej. 
8. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 
 

§ 4 
 

Termin i warunki dostarczenia prac 
 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się przez przesłanie w formie elektronicznej pliku 
JPG na adres e –mail: mrm@krosnoodrzanskie.pl oraz podanie następujących informacji: 
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, szkoła, do której uczęszcza, tytuł 

fotografii). Plik JPG  podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii  np. 
Kowalski1,  a nie numerem nadanym przez aparat. 

2. Termin dostarczenia prac mija 15 sierpnia 2017 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą 
oceniane. 

3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: pod koniec sierpnia 2017 roku na 
zakończeniu lata lub 1 września 2017 roku. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 
 
 

§ 5 
 

Ocena prac i zasady przyznawania nagród 
 
1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa składającej się z Radnych 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w krośnie Odrzańskim. 
2. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, 

który przechowywany będzie w siedzibie organizatora konkursu. 
3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

- oryginalność, 

mailto:mrm@krosnoodrzanskie.pl


- zgodność z tematyką, 
- estetyka formy graficznej. 

 
4. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe – aparat fotograficzny – polaroid, 

okulary słoneczne. 
5. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody: 

za zajęcie I miejsca –  aparat fotograficzny – polaroid, okulary słoneczne, dyplom  

za zajęcie II i III miejsca –okulary słoneczne, dyplom 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

7. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody pisemnie lub mailowo. 
8. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zwycięskie fotografie zostanie zaprezentowany                      

na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl 
 

§ 6 
 

Prawa autorskie 
 

1. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,                
w szczególności praw autorskich. 

2. Autorskie prawa do nagrodzonej fotografii oraz własność nadesłanych fotografii przechodzą 
na Organizatora z chwilą przekazania nagrody.  

3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 
warunków niniejszego regulaminu. 

 
§ 7 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl oraz  

Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, a także w szkołach                        
na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. 

2. Ogłoszenie o wynikach, z podsumowaniem konkursu zostanie opublikowane na stronie 
internetowej jw. oraz w lokalnych mediach. 

3. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie dowodu tożsamości zwycięzcy konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany konkursu lub unieważnienia konkursu 

bez podawania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie 
na stronie www.krosnoodrzanskie.pl.  

5. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące konkursu należy kierować do przedstawicieli 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim lub na adres mailowy: 
mrm@krosnoodrzanskie.pl 
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