
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„REGION KOZŁA JAKIEGO NIE ZNACIE” 

 

I. Organizator 

1. SpTelek Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu. 

II. Uczestnicy 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub 

prawnych opiekunów (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu – 

Formularz Zgłoszeniowy). 

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

4. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie. 

III. Cel konkursu 

1. Promowanie walorów przyrodniczych i kulturalnych Regionu Kozła. 

2. Ukazanie piękna ziem Regionu oraz ich aspektów kulturalnych. 

3. Rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców zainteresowania przyrodą, 

kulturą, historią i tradycją własnego regionu. 

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz umiejętności postrzegania otaczającej 

rzeczywistości. 

IV . Zasady udziału w konkursie 

1. Konkurs jest rozpatrywany w dwóch kategoriach: 

- aspekty przyrodnicze i  architektoniczne  Regionu Kozła, 

- aspekty kulturalne Regionu Kozła ( kultura, stroje, tradycje, instrumenty muzyczne 

itp.). 

2. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne. 

3. Fotografie powinny posiadać jednego autora. 

4. Przedmiotem konkursu jest minimum 40 fotografii pejzażu, architektury lub 

elementów kulturalnych regionu (np. stroje, instrumenty muzyczne itp.). 

5. Nadesłane prace należy opisać (miejsce wykonania fotografii, co  przedstawia zdjęcie,  

imię i nazwisko autora oraz dane kontaktowe). 

6. Fotografie mają być w układzie poziomym, kolorowe, czarno-białe lub w sepii.                   

W formie elektronicznej, w postaci pliku jpg. 

7. Autorzy prac winni złożyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych 

prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik do regulaminu-Formularz Zgłoszeniowy). 

8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na kanale Zbąszyńskiej 

Telewizji Kablowej.  

9. Oceniane będą pakiety zdjęć składające się z minimum 40 fotografii. Jeden uczestnik 

konkursu może nadesłać dowolną liczbę pakietów. 

V. Zasady szczegółowe 

1. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na obszarze Regionu Kozła. 

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

3. Format fotografii: min 1920x1080 pikseli, proporcje 16x9 ( dłuższy bok w poziomie). 

4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając  

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej 

się na fotografii zawierającego wyrażenie zgody na nieodpłatną publikacje tego 

wizerunku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

6. Nadesłane zdjęcia będą publikowane na kanale Zbąszyńskiej Telewizji Kablowej. 



VI. Terminarz 

Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy przesłać na adres                                

e-mail: lkf@sptelek.com.pl do dnia 31 sierpnia 2019 r. Prace winny być nadsyłane z 

dopiskiem „REGION KOZŁA JAKIEGO NIE ZNACIE”. 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 28 września 2019 roku. Wręczenie nagród 

nastąpi podczas Biesiady Koźlarskiej. 

VII. Ogłoszenie wyników 

1. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu złożone z artystów 

profesjonalnych i krytyków sztuki Regionu Kozła. 

2. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

3. Laureaci konkursu zostaną  powiadomieni o wynikach konkursu  poprzez ogłoszenie 

w Zbąszyńskiej Telewizji Kablowej. 

VIII. Nagrody 

1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach osobno. 

2. Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc. 

3. Przewidziane są następujące nagrody:  

I miejsce – 1000,00 zł, 

            II miejsce – 500,00 zł, 

            III miejsce – 300,00 zł. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą 

uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz.926, 

ze zm.). 

2. Dane uczestników będą chronione zgodnie z wymieniona ustawą. 

 

Informacje o konkursie można uzyskać: 

SpTelek Sp. z o.o. 

tel. 68 3860 620 

e-mail: lkf@sptelek.com.pl 
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