
Załącznik 
do zarządzenia Nr ORG.0050.192.2012 
Wójta   Gminy    Wilków 
z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

 
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Gmina Wilków w obiektywie” 
 

 
1. Uczestnicy konkursu: 

- konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Wilków. 
 

2. Tematyka prac (dotyczy fotografii sporządzonej wyłącznie na terenie Gminy 
Wilków) : 

1) zwierzęta pól: lasów, stawów, rzeki i łąk; 

2) rośliny i drzewa z terenu; 

3) krajobrazy; 

4) różnorodność przyrody ożywionej, którą można zaobserwować wiosną i latem; 

5) miejsca, które warto odwiedzić. 
 

3. Cele Konkursu : 

1) prezentacja pięknych krajobrazów, widoków Gminy Wilków; 

2) promocja terenu gminy jako atrakcji turystycznej; 

3) rozwijanie talentów fotograficznych, twórczych pasji wśród mieszkańców Gminy 
Wilków;  

4) kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez prace fotograficzne. 
 

4. Wymogi dotyczące prac fotograficznych: 

1) format zdjęć: odbitki na papierze fotograficznym nie mniejsze niż 15 x 21 cm  
(maksymalnie 24 x 30 cm) oraz na nośniku elektronicznym lub przesłać  
na e-mail informatyk@wilkow.pl.  

2) można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia; 

3) rozdzielczość fotografii elektronicznej nie mniejsza niż 1024x768 pikseli; 

4) nie dopuszcza się zdjęć przetwarzanych komputerowo; 

5) na odwrocie każdej z prac oraz na nośniku elektronicznym należy umieścić imię i 
nazwisko autora, miejsce zamieszkania, nazwę szkoły (w przypadku ucznia), 
czytelny opis zawierający tytuł pracy i miejsca wykonania. 

 
5. Termin zgłaszania prac: 

1) prace z można przesyłać pocztą w terminie do 31 sierpnia  2012 r. na adres:   

Urząd Gminy w Wilkowie  
ul. Wrocławska 11 
46-113 Wilków 
z dopiskiem: ,,Konkurs fotograficzny – Gmina Wilków w obiektywie"; 

2) Prace można także dostarczyć do p. Rafała Staszczyszyna w Urzędzie Gminy  
w Wilkowie ul. Wrocławska 11 wejście B, pokój nr 1. 

 

 



6. Kryteria oceny: 

1) walory merytoryczne (zgodność z tematyką konkursu, wartości poznawcze); 

2) walory artystyczne (ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność); 

3) jakość przesłanych zdjęć. 
 
7. Rozstrzygnięcie konkursu: 

1) prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wilków; 

2) komisja przyzna 3 główne nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach: 

I   – nagroda: aparat fotograficzny; 

II  – nagroda: profesjonalny plecak;  

III – nagroda: statyw oraz książka; 

3) w przypadku małej ilości prac zgłoszonych do konkursu, zastrzega sobie prawo 
do przyznawania mniejszej ilości nagród lub innego rozdysponowania; 

4) wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej  Urzędu Gminy  
w Wilkowie oraz w Gminnym Informatorze. Laureaci zostaną powiadomieni  
o wynikach i przyznawanych im nagrodach listownie lub telefonicznie; 

5) oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczanie nagród nastąpi 
podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. 

 
8. Postanowienia ogólne: 

1) prace uczestników konkursu nie podlegają zwrotowi; 

2) prace złej jakości technicznej oraz uszkodzone lub zniszczone nie będą 
dopuszczone do konkursu. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za 
ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki; 

3) nadesłanie prac i wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne  
z akceptacją niniejszego regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich 
do nadesłanych prac oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika konkursu w bazie danych Urzędu Gminy w Wilkowie  
i ich wykorzystanie w celach związanych z konkursem (z zachowaniem prawa 
uczestnika konkursu do wglądu i poprawiania własnych danych); 

4) organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku 
laureatów i uczestników konkursu, a także ich prac do celów promocyjnych  
i reklamowych; 

5) wystawa prac konkursowych eksponowana będzie podczas Dożynek Gminnych 
2012 r.; 

6) ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
 
9. Dodatkowe informacje: 

Urząd Gminy w Wilkowie 
ul. Wrocławska 11 
46-113 Wilków  
e-mail - informatyk@wilkow.pl 
tel. 77 419 55 13 wew. 22 

 


