
Regulamin Konkursu Fotograficznego 
  

 Celem konkursu jest ukazanie uroków oraz pozyskanie materiału fotograficznego 

dokumentującego walory krajobrazowe gminy, stworzenia aktualnego portretu – Gminy 

Polska Cerekiew na stronie www.polskacerekiew.pl oraz w mediach społecznościowych. 

  

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić gminę w nietuzinkowy i niebanalny sposób 

poprzez pokazanie jej uroku. Fotografie mają przekazywać własne i osobiste spojrzenie na 

otoczenie, piękno rodzimej przyrody i życie Gminy Polska Cerekiew. 

  

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne związane z Gminą Polska Cerekiew. 

  

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących amatorów – dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych z terenu Gminy Polska Cerekiew. 

  

3. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane. Dostarczone zdjęcia 

muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność Uczestnika. 
 

4. Technika wykonania prac jest dowolna, zdjęcia muszą być wykonane w wysokiej 

rozdzielczości. 

 

5. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres konkurs@polskacerekiew.pl. 

 

„Polska Cerekiew w czterech porach roku" - WIOSNA 

„Polska Cerekiew w czterech porach roku" - LATO 

„Polska Cerekiew w czterech porach roku" - JESIEŃ 

„Polska Cerekiew w czterech porach roku" – ZIMA 

 

W wiadomości należy podać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy 

oraz dołączyć krótki opis zdjęcia.  

  

 6. Terminy konkursu: 

- nadsyłanie prac:  

 Wiosna – od 21 marca do 11 kwietnia 

 Lato – od 22 czerwca do 13 lipca 

 Jesień – od 23 września do 14 października 

 Zima – od 22 grudnia do 12 stycznia 

 

- ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu jednego tygodnia od zakończenia terminu przesyłania 

zdjęć dotyczących danej pory roku, poprzez opublikowanie trzech zwycięskich fotografii na 

stronie www.polskacerekiew.pl oraz na profilu Gminy Polska Cerekiew na Facebook’u. 

Każde z trzech zwycięskich zdjęć będzie utrzymywane na wyżej wymienionych portalach 

przez około 1 miesiąc. 

   

7. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. 

  

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji oraz nieodpłatnej publikacji                             

(w formie elektronicznej i drukowanej) wszystkich nadesłanych prac do celów reklamowych 

w prasie, TV, katalogu wystawy, plakatach i innych wydawnictwach promujących Konkurs 

 i wydawnictwach własnych z podpisem nazwiska autora. 

http://www.polskacerekiew.pl/
mailto:konkurs@polskacerekiew.pl
http://www.polskacerekiew.pl/


  

9. Osoby do kontaktu w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 

47-260 Polska Cerekiew: 

  

 Michaela Grabiniok,  pokój nr 16, tel: 77/4801460 

 Łukasz Ciepliński, pokój nr 11, tel: 77/4801476; mobile 532 539 478 

 

  

10. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury, typując zdjęcia do publikacji. 

Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie mógł być kwestionowany. Skład jury przedstawia 

się następująco:  

 

 Piotr Kanzy – Wójt Gminy Polska Cerekiew 

 Urszula Golisz – Sekretarz Gminy Polska Cerekiew 

 Michaela Grabiniok 

 Łukasz Ciepliński 

 

11. Nadesłanie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu. Ostateczną 

instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy Konkursu. 

  

12. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Polska Cerekiew. 


