
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Moja dzielnica w obiektywie” 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Moja dzielnica w obiektywie” zwanego 

dalej „Konkursem” są: 

Rada Dzielnicy nr 19 Piotrowice - Ochojec (ul. Jankego 136 Katowice)  

MDK „Południe” w Katowicach 

Filia nr 1 w Katowicach - Piotrowicach 

ul. Gen. Jankego 136 

2. Kuratorzy konkursu:  

Ewa Rewakowicz – Wdowiak – wiceprzewodnicząca Zarządu Rady dzielnicy 

Tomasz Niechciał – instruktor MDK „Południe” w Katowicach 

3. Nadzór organizacyjny: Karolina Pawlak – kierownik MDK „Południe” filii nr 1  

w Katowicach - Piotrowicach 

§ 2 

Tematyka konkursu 

1. Tematem prac są dzielnice Piotrowice i Ochojec oraz wszystko co jest z nimi związane: 

ludzie, architektura, przyroda, zakątki, życie codzienne, wydarzenia oraz atmosfera 

dzielnic uchwycone w obiektywie. 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do fotografów amatorów. 

2. Jury zastrzega sobie prawo do ewentualnego utworzenia kategorii wiekowych  

w zależności od nadesłanych prac. 

§ 4 

Zgłaszanie prac 

1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 prac. Mogą to być prace 

autonomiczne bądź cykl prac. 

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie zostały 

nigdzie opublikowane i nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. 

3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych  

w niniejszym regulaminie. 

4. Warunki Konkursu: 



4.1 Wywołane zdjęcia o minimalnym formacie 21 x 30 cm należy przesłać  na adres 

Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach-Piotrowicach przy ul. Jankego 

136 lub dostarczyć osobiście z dopiskiem „Moja dzielnica w obiektywie”. 

4.2 Każdy uczestnik może przesłać/ dostarczyć maksymalnie 5 zdjęć.  

4.3 Każde zdjęcie musi być opatrzone metryczką (wzór poniżej) 

4.4 Zdjęcia można nadsyłać w terminie od 1 czerwca 2022 do 10 października 2022 r. 

4.5 Wraz ze zdjęciem/ zdjęciami należy dołączyć oświadczenie (wzór) 

5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest także pisemna zgoda opiekuna 

prawnego na udział dziecka w Konkursie. Zgodę taką należy dostarczyć do Organizatora 

wraz z nadesłaną pracą konkursową (wzór) 

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 

7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, 

jak również odrzuconych. 

8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

udzielenie Organizatorom przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej 

zgody na wykorzystanie fotografii do celów promocji dzielnic Piotrowice i Ochojec. 

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i 

wyróżnionych prac, także podczas wystaw i innych publikacji związanych z konkursem. 

9. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały 

praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych 

praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, 

których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na 

wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 10 powyżej. 

Organizatorzy zwolnieni są od wszelkich zobowiązań odszkodowawczych 

wynikających z jakiejkolwiek formy naruszenia praw osób trzecich. 

§ 5 

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 

Organizatorów. 

2. O wynikach Konkursu zadecyduje poziom nadesłanych prac.  

3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę 

wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 

4. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

5. Obrady Jury będą protokołowane. 

6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

7. O decyzji Jury, autorzy nagrodzonych oraz wyróżnionych prac zostaną powiadomione 

telefonicznie i drogą elektroniczną. 

8. Protokół z posiedzenia Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej i facebooku 

MDK „Południe” (www.mdkpoludnie.com) oraz na stronie internetowej i facebook’u 

Rady Dzielnicy Piotrowice Ochojec  



9. Uroczysta prezentacja nagrodzonych prac i zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi 

podczas wernisażu wystawy konkursowej w MDK „Południe”. Informacja o terminie 

wernisażu zamieszczona zostanie na stronie internetowej i facebooku MDK oraz  

na stronie internetowej i facebooku Rady Dzielnicy nr 19. 

10. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na stronie internetowej  

i facebook’u Rady Dzielnicy nr 19. 

11.  Zostanie wydany kalendarz Rady Dzielnicy na rok 2023 prezentujący nagrodzone  

i wyróżnione w konkursie prace.  

 

WZÓR METRYCZKI: 

DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko:  

 

Wiek:  

 

Telefon i email uczestnika:  

 

DANE INSTYTUCJONALNE 

W przypadku uczestnictwa za pośrednictwem szkoły bądź innej instytucji proszę wypełnić 

poniższe: 

Szkoła:  

 

Nauczyciel / opiekun:  

 

Adres mailowy nauczyciela / 

opiekuna: 

 

INFORMACJE O NADESŁANEJ PRACY 

Tytuł:  

 

Opis:  

 

 

 

 

 

 

 

 



WZÓR OŚWIADCZENIA 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

Fotograficznego „Moja dzielnica w obiektywie” w celach wynikających z regulaminu tego 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1781). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na 

Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, 

o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). 

 

……………………………………………………….. 

Podpis uczestnika* 

 

* W przypadku osób niepełnoletnich powyższe oświadczenie podpisuje opiekun prawny.  

 

 

WZÓR ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………..………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, pesel) w konkursie fotograficznym „Moja dzielnica w obiektywie” 

organizowanym przez Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach oraz Radę Dzielnicy nr 

19 Piotrowice –Ochojec w roku 2022. 

 

      

 ……………..……………………………………………………. 

 Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


