
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„FOTO- WALENTYNKA”

1. Organizator 

Opolskie Centrum Kultury 

2. Cele konkursu 

- celem konkursu jest promocja strony internetowej oraz profilu facebook Opolskiego Centrum 
Kultury.

3. Warunki uczestnictwa 

- konkurs skierowany dla osób, które ukończyły 14 r.ż. 

- przeznaczony jest dla osób z terenu gminy Opole Lubelskie

- uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę – fotografię

- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu

- nagrody będą przyznane indywidualnie

- do pracy należy dołączyć opis: imię i nazwisko autora fotografii, miejsce (gdzie została zrobiona 
fotografia), numer telefonu i adres e-mail

- uczestnik może zgłosić do konkursu wyłącznie zdjęcia, które sam wykonał, co oznacza, że jest ich
autorem i przysługują mu do zdjęcia wszelkie prawa autorskie. Zgłoszenie zdjęć do konkursu 
stanowi potwierdzenie, że uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych
zdjęć.

4. Kontakt 

1) Karolina Dygus, tel. 81 827 25 67, karolina.dygus@ockopolelubelskie.pl

2)Beata Wojewoda-Teresińska: 81 827 25 67, beata.wojewoda@ockopolelubelskie.pl

5. Termin i miejsce nadsyłania prac 

- zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na 
podany niżej adres. 
- Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. 
(W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres 
organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości) 

- Pracę wraz z opisem należy przesłać na adres e-mail: 

karolina.dygus@ockopolelubelskie.pl lub beata.wojewoda@ockopolelubelskie.pl 

do 21.02.2017r. z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZY „FOTO-WALENTYNKA”

6. Rozstrzygnięcie konkursu 

- Jury dokona oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu biorąc pod uwagę wartość 
artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 

- Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne przedstawiające temat przewodni. Spośród nich 
wybrane zostaną najlepsze prace. 

-następnym etapem konkursu będzie głosowanie internetowe, które odbędzie się w następujący 
sposób: z najciekawszych prac zostanie utworzona galeria konkursowa na facebook’u Opolskiego 
Centrum Kultury. Głosować będzie można poprzez polubienie wybranego zdjęcia. 

-głosowanie internetowe trwać będzie do 28.02.2017r. do godziny 15.00

- w dniu 1.03.2017r. ogłosimy trzy zwycięskie pary, które kolejno zdobyły najwięcej polubień.

mailto:karolina.dygus@ockopolelubelskie.pl
mailto:beata.wojewoda@ockopolelubelskie.pl


7. Ogłoszenie wyników konkursu 

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo.

8. Publikacja prac 

Wybrane przez jury prace zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz facebooku Opolskiego 
Centrum Kultury, a także w restauracji „Nowa Piwnica Smaku” w Opolu Lubelskim. wraz z 
pracami zostaną umieszczone nazwiska autorów fotografii.

9. Nagrody 

I Miejsce kolacja dla dwojga do 100 zł oraz karnet do kina na dowolny film dla dwojga
II miejsce -pizza gigant w kształcie serca + 2 dowolne drinki* oraz karnet do kina na dowolny film 
dla dwojga
III Miejsce-pizza duża w kształcie serca + 2 dowolne drinki* oraz karnet do kina na dowolny film 
dla dwojga

Uwagi końcowe

- prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę

- osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo

- wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.

* dla niepełnoletnich przewidziane drinki bezalkoholowe


