
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„SMARTFONOWY JUBILEUSZ”  - organizowanego z okazji 730. rocznicy Lokacji Miasta Słupcy 

 

§ 1 
Organizator konkursu 

             Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Słupcy. 
§ 2 

Cel konkursu 
 Celem konkursu jest uczczenie 730. rocznicy Lokacji Miasta Słupcy oraz popularyzacja sztuki 
fotografowania poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych do wykonania 
oraz prezentacji swoich fotografii. 

§ 3 
Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest: 
a) praca główna - autorska fotografia wybranego, ulubionego obiektu lub miejsca na terenie 

Słupcy wykonana smartfonem (aparatem fotograficznym) 
b) wraz z autoportretem (selfie) z wybranym obiektem (miejscem) w tle jako podpis 

elektroniczny autora. 
2. Praca konkursowa powinna zawierać dwie naturalne fotografie wykonane przez Uczestnika. 

Niedopuszczalna jest ingerencja elektroniczna, montaż zdjęć czy łączenie kilku ujęć w całość. 
§ 4 

Uczestnicy konkursu 
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców z terenu 

powiatu słupeckiego i jest podzielony jest na cztery kategorie: 
 
Kat. I - Uczniowie szkół podstawowych z terenu Słupcy klas I – IV. (SP 1 , SP 3 oraz SOSW) 
Kat. II - Uczniowie szkół podstawowych z terenu Słupcy klas V – VIII. (SP 1, SP 3 oraz SOSW) 
Kat. III - Uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Słupcy (ZSE, LO, ZSZ oraz SOSW) 
Kat. IV – Dorośli – kategoria OPEN 

§ 5 
Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Fotografie powinny posiadać tylko jednego autora. 
2. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu. 
3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 pracę, na którą składają się: zdjęcie 

główne oraz autoportret. 
4. Do pracy konkursowej dołączyć należy: wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze zgodą 

rodzica/opiekuna, klauzulę informacyjną RODO oraz oświadczenie o posiadaniu praw 
autorskich do nadesłanej pracy. 

5. Uczestnik konkursu ma obowiązek dostarczyć pracę  TYLKO I WYŁĄCZNIE na adres e-
mailowy: 

    konkurs@mdkslupca.pl 

 

  w terminie do 29 maja (piątek) 2020 r do godziny 16.00. Po tym terminie prace nie będą 
przyjmowane. 

6. W celu identyfikacji zdjęć bezwzględna jest konieczność nazwania plików (zdjęć) w 
następujący sposób: numer pliku – imię i nazwisko – klasa – szkoła (SP 1, SP3, LO, ZSE, ZSZ, 
SOSW)) 
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  np.: 
  praca główna – zdjęcie obiektu (miejsca):         1jankowalskikl1sp1 
  autoportret – (selfie):                                            2jankowalskikl1sp1 
 
7. Do wypełnionej (czytelnie, we wszystkich rubrykach) karty zgłoszenia, Uczestnik zobowiązany 

jest dołączyć podpisane przez siebie oświadczenie o posiadaniu pełni praw autorskich do 
nadesłanych prac. 

8. Dla biorących udział w konkursie w pierwszej kategorii (dzieci i młodzież) wymagane jest 
oświadczenie rodziców albo opiekunów, który należy nadesłać wraz ze zdjęciami. 

9. Kartę zgłoszenia, druk oświadczenia o posiadaniu pełni praw autorskich do nadesłanych prac 
i regulamin konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.mdkslupca.pl 

10. 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 zgodę na publiczną prezentację prac 
konkursowych przez Miejski Domu Kultury na organizowanych przez niego wystawach.. 

11. Organizator nie odsyła i nie zwraca zgłoszonych prac. 
 

§ 6 
Jury 

1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane prze organizatora (MDK) Jury. 
 
 
2. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Samorząd Miasta 

Słupcy. 
3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury. 
4. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 698-786-516 (Piotr Górny ). 

 
§ 7 

Rozstrzygnięcie konkursu 
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej 

www.mdkslupca.pl 
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów zwycięzcom konkursu nastąpi 

w czerwcu 2020 roku. Termin podany zostanie w pierwszych dniach czerwca. 


