
Konkurs Fotograficzny
„Mój Przyjaciel Zwierzak” 

organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie

REGULAMIN

I. Cel konkursu
Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
Tematem konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej naszych czworonożnych przyjaciół.
Zdjęcia muszą być zaopatrzone w krótki opis zwierzaka, miejsca lub sytuacji przedstawionej na 
fotografii. 

II. Uczestnicy konkursu
1.  Konkurs  skierowany  jest  do  mieszkańców  Gminy  Sawin. Mogą  brać  w  nim  udział 
zainteresowane osoby, zajmujące się fotografią amatorsko.
2. Konkurs podzielono na trzy kategorie wiekowe:
a) I kategoria wiekowa – szkoły podstawowe,
b) II kategoria wiekowa – szkoły ponadpodstawowe,
b) III kategoria wiekowa – dorośli.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

III. Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić 3 fotografie w formacie JPG o maksymalnym rozmiarze 15 MB.  
3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej 
nie były nagradzane.
4. Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu. Obróbka 
zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom  
stosowanym w ciemni fotograficznej, (kadrowanie, rozjaśnianie, kontrastowanie, redukcja koloru 
itp.). Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne.
5. Zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail gok@sawin.pl lub dostarczyć do 
Gminnego Ośrodka Kultury ul. Rynek 17A, 22-107 Sawin do dnia 28 czerwca 2022 r. (w nazwie 
pliku z kartą zgłoszenia powinno być imię i nazwisko autora).
6. Zdjęcia należy zapisać w formacie JPG, nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora, jego 
imię i numer kolejny zdjęcia. 
7. Uczestnik wysyłając bądź przynosząc fotografie oświadcza,  że osoby znajdujące się  na zdjęciu 
wyrażają zgodę na ich publikację.
8. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy GOK-u pod numerem telefonu: 82 567 
30 61 lub adresem e-mailowym: gok@sawin.pl
9. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie GOK-u, na stronie Facebook Organizatora 
oraz na stronie www.sawin.pl

IV. Nagrody
1. W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powoła komisję konkursową.
2. Laureaci I, II, III miejsca zostaną uhonorowani nagrodami. O podziale nagród decyduje Jury.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 1 lipca 2022 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na 
stronie internetowej organizatora (Facebook).
4. Nagrody zostaną wręczone autorom w GOK w Sawinie.
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