
Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek, 7:30-15:30

Środa 7:30-15:30

Czwartek, Piątek 7:30-15:30

NIP 923-169-70-98  

REGON 363350428

Bank BS Wschowa

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie

ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt

tel. 65 619 34 85 fax 65 358 89 59

GCKiB.420.5.2023 Przemęt, 13.03.2023 r.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 pn.: „MÓJ PRZYJACIEL PIES”

Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje
do czasu jego zakończenia.

Organizator: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie

Cele konkursu:
– kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań fotografią
– kształtowanie empatii w stosunku do psów 
– uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii

Przedmiot i temat konkursu:
Fotografia czarno - biała, sepia lub kolorowa o wymiarze 15x21 cm. Tematem zdjęcia jest ukochane zwierzę domowe - 
pies. 

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież mieszkający lub uczęszczający do przedszkola/szkoły na terenie 
gminy Przemęt. W wykonaniu zdjęcia mogą pomagać rodzice.                   

Sposób przeprowadzenia konkursu
1. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu 1 zdjęcie, wg wytycznych  zapisanych powyżej.
2. Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi być autorską odpowiedzią na zadany temat, nie może naruszać praw osób

trzecich.
3. Zdjęcia niezgodne z tematyką nie biorą udziału w konkursie.
4. Uczestnicy,  którzy zgłosili  do konkursu zdjęcie,  biorą udział  we wspólnym losowaniu nagród.  Losowanie

odbędzie  się  1  kwietnia  2023  r.  w  Przemęcie  ul.  Kluczewska  przy  tzw.  stawku  podczas  wydarzenia   
pn. „Tropdog- wyprowadź swojego psa”.

5. Zdjęcie należy umieścić w kopercie oraz na odwrocie zdjęcia przykleić metryczkę z opisem: imię i nazwisko,
wiek,  nr  telefonu rodzica/opiekuna prawnego.  Do koperty  dołączamy również  kartę  zgłoszeniową  wraz  z
klauzulą informacyjną oraz dodatkową metryczkę z imieniem, nazwiskiem i nr telefonu (będzie ona potrzebna
do losowania nagród). 

6. Zdjęcia  zgłoszone  do  konkursu  przechodzą  na  własność  Organizatora  i  nie  będą  zwracane  Uczestnikom.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć zgłoszonych do konkursu.

7. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi Uczestnik.
8. Do przeprowadzenia konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.
9. Kontakt telefoniczny w sprawie konkursu 65 619 34 85.

Termin
Zdjęcia należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt
do 28 marca 2023 r. do godz. 15:00

Załącznik do Regulaminu:
- Karta zgłoszenia uczestnika konkursu wraz z Klauzulą informacyjną

 


