
Konkurs „Choroszcz w Obiektywie” – regulamin 

Organizator: Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w
Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29, zwane dalej „Organizatorem”

Cele konkursu: 
1. Możliwość zaprezentowania swojej twórczości fotograficznej. 

2. Promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej.
3. Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności. 
4. Promocja miasta i gminy. 
5. Przedstawienie w ciekawy i oryginalny sposób zabytków w Choroszczy. 

Zasady konkursu:
1. Konkurs fotograficzny „Choroszcz w Obiektywie” skierowany jest do osób w wieku od 18 

lat.
2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności 

zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 
- prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie są kopią fotografii stworzonych przez 
inne osoby, 
- nie narusza praw autorskich osób trzecich, 
- nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie 
chronionych, 
- uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i 
wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w danej kategorii, w formie elektronicznej. 
4. Fotografie zapisane w formacie JPG/RAW (min. 300dpi) należy przesłać drogą elektroniczną na 
adres: kultura@choroszcz.pl z dopiskiem „Choroszcz w Obiektywie”. 
5. Opis fotografii musi zawierać imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy.

Terminy: do 31.05.2021 r. - składanie prac konkursowych oraz kart zgłoszenia. 
Fotografie prosimy dostarczyć drogą elektroniczną. Wraz z fotografiami prosimy dostarczyć 
wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do konkursu (skan karty drogą e-mail) lub osobiście w 
siedzibie M-GCKiS w Choroszczy. Do oceny złożonych prac Organizator powołuje Jury. Jury 
wyłoni zwyciężce z każdej kategorii. Nagrodą główną jest publikacja zdjęcia w formie pocztówek i 
innych gadżetach. Wybrane zdjęcia zgłoszone do konkursu zostaną opublikowane na stronie 
internetowej organizatora i portalach społecznościowych w Internecie. O kwalifikacji zdjęć do 
publikacji decyduje jury. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Organizatora. 

Postanowienia końcowe: 
1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie danych osobowych uczestnika. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 
przez uczestników konkursu. 
3. Autor wygranego zdjęcia zrzeka się swoich praw autorskich na rzecz Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. 
3. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 


