
                                      KONKURS   FOTOGRAFICZNY  2022 r. 

           „ PRZYRODA GMINY WIELBARK  W CZTERECH PORACH ROKU”  

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 

Wielbarskiej. 

2. Na konkurs należy przekazać zdjęcia, które nie były uprzednio nigdzie 

nagradzane i publikowane. 

3. Wiek uczestników konkursu – 15 lat i więcej. 

4. Maksymalna ilość zdjęć- 10 sztuk, minimalna- 6 sztuk.  

5. Zdjęcia należy dostarczyć w dwóch formach: 

• papierowej-   uczestnik konkursu przekazuje zestaw swoich zdjęć 

w formacie 15 na 21cm. Każde zdjęcie należy opisać podając jego: 

tytuł, miejsce wykonania i swój pseudonim. Zdjęcia wraz z kartką 

zawierającą informacje:  imię , nazwisko, telefon kontaktowy i 

pseudonim należy  włożyć do koperty i dostarczyć do Gminnej  

Biblioteki Publicznej w Wielbarku  do 12.04.2022r.   

Dane te będą dostępne tylko dla organizatora do chwili 

wyłonienia zwycięzców konkursu.   

Prosimy, aby każdy uczestnik wytypował trzy swoje najładniejsze 

zdjęcia i na odwrocie oznaczył je I, II, III. Staną się one własnością 

SMZW i zostanie z nich  wykonany album.  Pozostałe zostaną 

zwrócone uczestnikom po zakończeniu wystawy fotograficznej.         

• elektronicznej- z rozdzielczością pozwalająca na publikacje w 

formacie co najmniej A4. Zdjęcia należy przesłać na adres 

anna.sedzinska@wielbark.com.pl do 12.04.2022r. 

 

6. Zdjęcia niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie 

będą oceniane. 

7. Po rozwiązaniu konkursu zostanie zorganizowana wystawa wszystkich 

zdjęć. 

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa 

do prezentacji zdjęć na okolicznościowych wystawach, na stronie SMZW 

oraz Facebooku  SMZW. Zdjęcia zostaną podpisane imieniem i 

nazwiskiem autora pracy oraz autorskim tytułem. 

mailto:anna.sedzinska@wielbark.com.pl


9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez 

organizatora zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 29.08.1997r. ( z późniejszymi zmianami) oraz Art. 13 

Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. ( RODO). 

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania      

konkursu. 

11.  Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są 

ostateczne. 

12.  Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. 

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej zaprasza mieszkańców Gminy 

Wielbark do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym  „PRZYRODA GMINY 

WIELBARK  W CZTERECH PORACH ROKU”. 

 


