
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„MOJE SPOJRZENIE NA GMINĘ MIEROSZÓW” 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE: 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Moje spojrzenie na Gminę Mieroszów” 

jest Mieroszowskie Centrum Kultury oraz Gmina Mieroszów. 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 

3. Celem konkursu jest: 

 popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki; 

 propagowanie wśród młodzieży i dorosłych twórczej postawy; 

 rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności; 

 inspiracja do twórczej realizacji własnych pomysłów z wykorzystaniem 

własnych fotografii; 

 kreatywne spędzenie czasu. 

4. Konkurs przeprowadzany jest w jednej kategorii wiekowej: dorośli (18+)  - prace 

indywidualne.             

5. Konkurs trwa od 01.10.2022 r. do 04.11.2022 r. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu: 10.11.2022 r. 

7. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na profilu 

facebook-owym MCK oraz na stronie internetowej www.mck.pl 

8. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: mck@mck.pl lub 

pod nr telefonu: 74-880-12-68. 

 

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC 

1. Praca powinna być wykonana w formie kolażu min. formatu A3. 

2. Kolaż zdjęciowy powinien składać się z min. 4 zdjęć własnego autorstwa. 

3. Pracę konkursową wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć               

w terminie: 01.10.2022 – 04.11.2022 r. do sekretariatu MCK w godzinach               

8.30-13.30. 

4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową. 
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5. Dopuszcza się prace wyłącznie z wykorzystaniem własnych fotografii, 

wykonanych metodą cyfrową oraz mobilną. Technika wykonania zdjęć jest 

dowolna. 

6. Dopuszcza się: 

a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie 

kolorowych filtrów itp.; 

b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, 

rozjaśnienie); 

7. Nie będą dopuszczane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub 

dodane w wyniku obróbki graficznej. 

8.  Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o 

niskiej jakości technicznej. 

9.  Biorąc udział w konkursie wyraża się zgodę na: 

a) opublikowanie pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronie 

internetowej i mediach społecznościowych Mieroszowskiego Centrum Kultury 

oraz mediów społecznościowych i stron internetowych nie należących do 

Organizatora a współpracujących z Organizatorem; 

b) publikację wszystkich zdjęć w formie wystawy w Mieroszowskim Centrum 

Kultury. 

 

III. OCENA I NAGRODY 

1. Po zakończonym czasie składania prac konkursowych, komisja konkursowa 

rozstrzygnie konkurs i ogłosi wyniki na stronie internetowej www.mck.pl oraz na 

profilu facebook-owym https://www.facebook.com/mckmieroszow. 

2. W konkursie zwycięża jedna, najlepsza praca. 

3. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

a) kreatywność przy opracowaniu tematu, 

b) oryginalność pomysłu, 

c) walory artystyczne, 

d) poziom artystyczny wykonanej pracy, 
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e) estetyka pracy, 

f) wkład pracy. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dane Osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu,                               

w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmiany terminu oraz wprowadzenia 

wszelkich zmian w regulaminie konkursu. 

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 

4. Wszelkie spory rozstrzyga Organizator. 


