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Regulamin konkursu fotograficznego „Familijne wakacje” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Karolinka” z siedzibą  

w Radzionkowie. 

 

2. Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe 

mieszkające w Radzionkowie.  

 

3. Konkurs odbywa się pod hasłem „Familijne wakacje” i dotyczy zdjęć 

prezentujących ujęcia z wakacji spędzanych w różnych zakątkach kraju, a także 

poza jego granicami, ale z zastrzeżeniem, że zdjęcia te będą prezentować 

członków (członka) rodziny (bliższej lub dalszej). 

 

4. Zdjęcia powinny być dostarczone do Centrum Kultury „Karolinka” w formie 

elektronicznej: 

- mailem na adres: konkurs@karolinka.art.pl  

- osobiście na nośniku typu CD/DVD lub pendrive – do Impresariatu Centrum 

Kultury „Karolinka” w Radzionkowie (plac Jana Pawła II nr 2, 41-922 Radzionków) 

 

5. Zdjęcia należy dostarczyć w formatach JPG lub PNG, w rozdzielczości minimum 

200 dpi (najlepiej 300 dpi), o wymiarach 20 na 30 cm /około 3 500 na 2 300 

pikseli (minimalna dopuszczalna rozdzielczość 2560 x 1712) 

 

6. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 6 zdjęć. 

 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonaniu wybór zdjęć do wydruku. 

 

8. Dopuszcza się wcześniejszą cyfrową obróbkę i kadrowanie zdjęć. 

 

9. Do zdjęć nadesłanych do konkursu należy dołączyć informację  (w plikach DOC 

lub TXT) zawierającą: 

 

- tytuł danego zdjęcia – w przypadku większej ilości zdjęć – tytuł przypisany do  

  każdego, konkretnego zdjęcia umożliwiający identyfikację zdjęcia, 

- autor zdjęcia lub zdjęć – imię i nazwisko, 

- data i miejsce wykonania zdjęcia, 

- adres zamieszkania autora, 

- numer telefonu autora lub rodzica/opiekuna prawnego, 

- adres mailowy autora, 
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10.  Brak lub niepełne dane opisowe, niewłaściwy format zdjęć mogą być przyczyną 

odrzucenia zgłoszenia do udziału w konkursie.  

 

11. Zdjęcia należy zgłaszać do dnia 2.09.2016 

 

12. Każdy uczestnik konkursu zgłaszając swoje zdjęcie/zdjęcia oświadcza, że żadna  

ze zgłoszonych fotografii nie naruszy praw osób trzecich. 

 

 

13. W okresie od 9.09.2016 do 30.09.2016 organizator wystawi wybrane  

i wydrukowane prace w wymiarach 20 na 30 cm (lub zbliżone) podczas ekspozycji 

w galerii „Mozaika” działającej przy Centrum Kultury „Karolinka”. 

 

14.  Prace wydrukowane i wystawione na ekspozycji w galerii „Mozaika” będą 

podlegać ocenie jury wybranego przez Organizatora. 

 

15. Jury przyzna 3 nagrody w postaci  nagród rzeczowych. 

 

 

16. Wystawa będzie dostępna w okresie od 9.09.2016 do 30.09.2016  

dla wszystkich potencjalnych zwiedzających, w godzinach od 9:00 do 18:00. 

Wstęp na wystawę będzie wolny. 

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i rozpowszechniania prac 

zgłoszonych do konkursu w częściach lub w całości, w celach związanych  

z promocją Organizatora, jak i samego konkursu. Organizator zastrzega sobie  

w tym celu również prawo do cyfrowej obróbki nadesłanych prac po zakończeniu 

konkursu.  

 

18. Prace (pliki oraz nośniki) zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

19. Każdy uczestnik zgłaszając zdjęcie/zdjęcia zachowuje niezbywalne prawo 

autorskie do dzieła, ale jednocześnie zrzeka się praw autorskich majątkowych na 

rzecz Organizatora.  

 

20. Zgłoszenie materiałów do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i przyjęciem 

warunków niniejszego regulaminu. 

 

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora konkursu. 

 


