
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
  

„NA CAŁEJ POŁACI ŚNIEG” – LUDZIE, ZWIERZĘTA, DOMY, POLA, LASY,  

OBRAZY UWIECZNIONE APARATEM KOMÓRKOWYM 
 

  

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie.  

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży 

umiejętności obserwacji i dokumentowania otaczającej rzeczywistości.  

 
 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży (10 - 14 lat). 
 

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące województwo podkarpackie. 
 

3. Fotografie powinny posiadać 1 autora.  
 

4. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.  
 

5. Jedna osoba może zgłosić do konkursu 1 fotografię zrobioną telefonem komórkowym. 
 

6. Fotografie powinny być zgodne z tematyką konkursu. Oczekujemy, że uczestnicy konkursu 

uchwycą elementy otaczającego ich świata w zimowej aurze.  
 

7. Fotografię należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: gok.jarocin@interia.pl. 

Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko”. W temacie wiadomości 

prosimy wpisać „Foto konkurs – Na całej połaci śnieg”. Dodatkowo, koniecznym warunkiem 

wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie do siedziby GOKSTiR w Jarocinie karty 

zgłoszeniowej, podpisanej przez rodziców albo opiekunów prawnych, do dnia 17.02.2017 r. 
 

8. Kartę zgłoszeniową można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, Jarocin 114, 37-405 Jarocin. 
 

9. Karta zgłoszeniowa zamieszczona jest zamieszczona na stronie internetowej GOKSTiR  

w Jarocinie - www.kultura-jarocin.pl. 
 

10. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu.  
 

11. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na 

publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz 

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. 

  

12. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 4 marca 2017 r. 
 

13. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody 

rzeczowe. Ponadto najlepsze prace, wyłonione przez jury, zostaną opublikowane na stronie 

Facebook organizatora konkursu. Na prace będą mogli głosować internauci. Głosowanie będzie 

trwało przez tydzień, od momentu opublikowania prac na portalu. Autor pracy, która uzyska 

najwięcej głosów (polubień) otrzyma dodatkową nagrodę. 
 

14. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej organizatora 

konkursu. 
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