
 

 

 

 

 

Konkurs fotograficzny pt. „Wiara, miłość, tolerancja” 

pod honorowym patronatem Burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka 
 

Regulamin konkursu 

 

I. Przepisy ogólne 

1. Konkurs został zorganizowany jako impreza towarzysząca uroczystości nadania Miastu 

Krasnystaw Patrona w osobie błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego. 

2. Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie oraz 

Krasnostawski Dom Kultury, zwani dalej Organizatorami. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu 

Krasnegostawu jak również dorosłych mieszkańców Miasta Krasnystaw. 

4. Celem konkursu jest: 

- Ukazanie w obiektywie miejsc związanych z życiem i służbą Panu Bogu oraz Narodowi bł. ks. 

Zygmunta Pisarskiego. 

- Uchwycenie w kadrze miejsc pamięci i hołdu poświęconych bł. ks. Zygmuntowi Pisarskiemu. 

- Rozwijanie kreatywności twórczej oraz zainteresowań fotograficznych. 

 

II. Przepisy dotyczące prac 

1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. 

2. Prace tematycznie powinny odpowiadać celom konkursu. 

3. Prace będą rozpatrywane w trzech kategoriach: uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół 

ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. 

4. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 prac. 

5. Fotografie powinny być zapisane w formacie JPG. 

6. Fotografie należy przysłać na adres e-mail: pisarski@mbpkrasnystaw.com.pl wraz z opisem 

sporządzonym w Metryce pracy konkursowej (załącznik nr 1) zawierającym następujące 

informacje: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, miejsce wykonania, a w 

przypadku uczniów - nazwę szkoły. 

7. Podpisaną i wypełnioną Metryczkę pracy konkursowej jak również podpisaną zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) należy zeskanować lub sfotografować i 

dołączyć do prac konkursowych. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej 

wymienionych wymogów. 

9. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udziału w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak 

również z niego wyłączonych. 

 

III. Terminarz 

1. Termin nadsyłania prac mija 6 czerwca 2021 roku. 



2. Fotografie nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości nadania miastu patrona w dniu 13 

czerwca 2021 r. 

5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych: Organizatorów oraz 

Urzędu Miasta Krasnystaw. 

 

IV. Nagrody 

1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za: I, II, III miejsca we wszystkich trzech 

kategoriach. 

2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród oraz prawo do przyznania wyróżnień. 

 

V. Wykorzystanie prac 

1. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac na własnych  

stronach internetowych. 

2. Organizatorzy uzyskują prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, 

materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych. 

3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich 

do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikację materiałów 

multimedialnych z przebiegu konkursu. 

 

VI. Kontakt do koordynatorów konkursu 

Irena Kulik (MBP) tel. 82 576 3016 

Stanisław Kliszcz (KDK) tel. 82 576 2218 

 

Załączniki: 

1) Metryczka pracy konkursowej 

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

  


