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Regulamin konkursu fotograficznego o tematyce „Natura” 

 
ORGANIZATOR 
 
Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie  
ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn, zwane dalej  Organizatorem. 
 
UCZESTNICY 
 
Dzieci i młodzież przebywające w  pieczy zastępczej Powiatu Olsztyńskiego. 
 
CEL KONKURSU 
 
Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży z pieczy 
zastępczej otaczającą nas szeroko pojętą naturą. Konkurs pozwoli na rozwijanie 
wrażliwości artystycznej i ekologicznej. Ponadto pozwoli na rozpowszechnienie  idei 
fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu a także na prezentację 
twórczości dzieci i młodzieży  w w/w dziedzinie.  
 
 ZASADY: 
  

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, których 
tematyka wiąże się z podanym tytułem. 
 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 

3. Każdy Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę fotograficzną                          
o formacie minimum 20 cm x 30 cm oraz o minimalnej rozdzielczości 250 dpi. 
Technika wykonania pracy fotograficznej jest dowolna. Kolor wykonania  
fotografii: dowolny. 

 
4. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

 
5. Autorzy prac podpisują oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do 

oddanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
niniejszego konkursu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. 
 

6. Prace nie będą zwracane. 
 

7. Organizator zastrzega sobie odrzucenie prac fotograficznych, które nie 
spełniają warunków konkursu 
 



8. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym  
regulaminem konkursu. 

 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych 

lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych 
skutkuje odebraniem prawa do nagrody.  

 
 
 TERMIN SKŁADANIA PRAC 
 

Prace należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie  w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 65  do dnia 10.04.2018 r. do godziny 
15.00  (liczy się data wpływu oraz data stempla pocztowego).  

Złożona praca powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem 
oraz opatrzona dodatkową fiszką, na której będą zawarte informacje napisane 
drukowanymi literami: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, data urodzenia autora 
pracy,  dane opiekuna zastępczego uczestnika konkursu lub Dyrektora Domu dla 
Dzieci .  
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY 
 

Jury powołane przez Organizatora, dokona oceny prac uczestników biorąc pod 
uwagę zgodność prac fotograficznych  z tematem konkursu oraz wartość artystyczną 
fotografii. Decyzje jury są ostateczne.  

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas imprezy plenerowej 
organizowanej przez tutejsze Centrum w dniu 21.04.2018 r. (sobota) na terenie 
Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt w Tomarynach 11/2, 11-036 Gietrzwałd 
w godzinach od 10.00 do 13.00. 
 

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej  Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. Osoby nagrodzone zobowiązane są do 
nadesłania swoich prac w formie elektronicznej (format jpg) na adres:                 
pcpr@powiat-olsztynski.pl w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia wyników. 
 
Informacje o konkursie można uzyskać u Organizatora: 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie 10-175 Olsztyn ul. Bałtycka 65 
Aneta Markowska tel.: 089 544 38 08 
Kamil Jarmoszuk tel.: 089 544 38 10 
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