
Regulamin konkursu fotograficznego 
„Wczoraj i dziś – Mrowiny w obiektywie”.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Mrowin – dorosłych, młodzieży i dzieci.

I. Cele konkursu:

-  zainteresowanie  architekturą  obiektów  historycznych  i  odpowiadającym  im  obiektów
współczesnych,

- inspirowanie mieszkańców Mrowin do aktywnego włączenia się w działanie i życie wsi, 
- kształtowanie przynależności społecznej,
- odkrywanie talentów fotograficznych,
- propagowanie i rozwój sztuki fotografowania oraz jej odbioru.

II. Zasady Konkursu:
1. Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Mrowin.
2.  Każdy  uczestnik  konkursu  ma  za  zadanie  wykonać  fotografię  współczesnego  obiektu,

np.: pałac,  kaplica,  kościół,  wieża  byłego  kościoła  ewangelickiego,  budynek  szkoły,
spichlerz, obiekty zabudowań byłego PGR, świetlica wiejska, stara kuźnia, była piekarnia,
centrum wsi, budynek OSP (stary, nowy), budynek MOW, LKS „Zieloni” Mrowiny 

3. Pracę wykonywane są samodzielnie (1 osoba – max 3 prace)
4. W konkursie może wziąć udział każdy kto , który w terminie do 30.10.20 r do godziny

16.00 dostarczy  do Romana Koniecznego – Mrowiny ul.  Myśliwska 4/4 lub Krystyny
Popek – Mrowiny, ul. Sportowa 13, fotografię z załączoną kartą zgłoszeniową. 

5. Prace mają być wykonane w formacie A4, papier zwykły ksero. Organizator dodatkowo
wydrukuje  fotografie  na  papierze  fotograficznym.  Wykonane  fotografie  oprócz  wersji
papierowej muszą być dostarczone na nośnikach elektronicznych: płytach CD lub Pendrive
lub e-mail w załączniku: koniktadek1967@wp.pl 
Prace w innym formacie nie będą brane pod uwagę.

6. Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną:
- (załącznik nr 1 do regulaminu)
Prac nie należy oprawiać i zwijać!

7. Koszty wykonania pracy pokrywa uczestnik.
8. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci i młodzież do 15 lat,
II kategoria wiekowa – młodzież i dorośli.

9. Oceny prac dokona powołane przez organizatora konkursu jury do 6.11.20 r
10.  Jury przyzna nagrody rzeczowe w każdej  kategorii  wiekowej za  miejsca  od I  do III.

Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień.
11. Decyzja jury jest nieodwołalna.

mailto:koniktadek1967@wp.pl


III. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie

przez  Organizatora  zgłoszonej  pracy  z  poszanowaniem autorskich  praw osobistych ich
autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu. 

2.  Autorzy  zgłoszonych  do  Konkursu  prac  udzielają  organizatorom  nieodpłatnego
i bezterminowego  pozwolenia  na  ich  wykorzystanie  z  poszanowaniem autorskich  praw
osobistych. 

3. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w
części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu
lub standardu. dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami. 

4. Wprowadzanie obejmuje publiczne udostępnianie dzieła  w ten sposób, aby każdy mógł

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora konkursu.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
2.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich

danych  osobowych  przez  Organizatora.  Dane  osobowe  uczestników  Konkursu  będą
przetwarzane  wyłącznie  do  celów  związanych  z  organizowaniem  Konkursu  przy
zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 118.

5.Niniejszy regulamin znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego : www. nowa.um.zarow.pl

Grupa nieformalna: „My z Mrowin”
(Roman Konieczny, Urszula Rurarz, Krystyna Popek)



Załącznik nr 1

Karta Zgłoszenia-Konkurs Fotograficzny 
„Wczoraj i dziś – Mrowiny w obiektywie”.

 imię i nazwisko:..........................................................................
 adres zamieszkania:..................................................................

..............................................................................................
 Telefon: .....................................................................................

 e-mail: .......................................................................................

 wiek uczestnika:.........................................................................

 nazwa obiektu, przedstawionego na fotografii..........................
.....................................................................................................

Zgoda rodziców uczestników niepełnoletnich.

Oświadczam,  że  zapoznałem(łam)  się  z  regulaminem  konkursu  fotograficznego  „Wczoraj
i dziś – Mrowiny w obiektywie” i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka 
.....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

w w/w konkursie.

 

Data .................................. .......................................... ..............................................
 (podpis rodzica niepełnoletniego uczestnika konkursu)


