
V Otwarty Konkurs Fotograficzny o tematyce ekologicznej 

„EKO - OKO” „DZIKA ZIEMIA” 
>> regulamin konkursu << 

 

Jeśli dostrzegasz rzeczy, miejsca i zjawiska wyjątkowe, umiesz 

posługiwać się aparatem fotograficznym i masz chęć utrwalenia 

rzeczywistości na zdjęciu zachęcamy i zapraszamy do zinterpretowania 

głównego hasła konkursu DZIKA ZIEMIA. 

Fotografować możesz wszystko co ma związek z naturą, przyrodą, 

ekologią w kontekście hasła DZIKA ZIEMIA. 

 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury  

    w Tomaszowie Maz. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 czerwca 2010. Zdjęcia można nadsyłać 

do 6 września 2010 roku. 

3. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród:   

    14 października 2010 roku 

4. Miejsce i termin wystawy: Miejski Ośrodek Kultury  

    14 października – 30 listopada 2010 r. 

 

CELE KONKURSU 

 

- pobudzenie aktywności twórczej uczestników,  

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki 

- propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu 

- kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych 

- uwrażliwienie na odbiór środowiska naturalnego w zakresie estetycznym 

   i ekologicznym, 

- rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska, 

- wyzwalanie i utrwalanie potrzeby życia ekologicznego, w zgodzie z naturą, 

- artystyczna interpretacja tematu konkursu, 

- zaszczepianie i rozwijanie pasji fotograficznej. 

 

 

 

 



TEMAT I KATEGORIE KONKURSU 

 

1. Tematem konkursu jest „DZIKA ZIEMIA”. 

2. Zdjęcia można nadsyłać w dwóch kategoriach wiekowych: 

- uczestnicy w zakresie wiekowym do 16 lat  

- uczestnicy powyżej 16 roku życia 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, uczestnicy 

letniego wypoczynku organizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury  

w Tomaszowie Mazowieckim oraz inni chętni fotograficy – amatorzy  

z województwa łódzkiego. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział  

w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele 

Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział  

w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie  ich rodzin  

i osoby im najbliższe. 

3.   Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Jako zgłoszenie do udziału w konkursie rozumiane jest dostarczenie: 

 - 3 fotografii wywołanych w rozmiarze 15 x 21 cm w dowolnej 

kolorystyce,  

 - oryginalnego nośnika zdjęcia (negatyw, slajd, plik cyfrowy) bez 

zaawansowanej obróbki cyfrowej!!! (dopuszczalna korekcja barwy, 

nasycenia, jasności, kontrastu itp. - ewidentny zakaz korzystania  

z efektów grafiki komputerowej). 

      - formularza zgłoszeniowego (każdy komplet fotografii powinien być 

opisany na karcie zgłoszenia, w której należy uwzględnić: imię  

 i nazwisko, wiek, adres do korespondencji i nr telefonu, tytuł, 

orientacyjną datę wykonania, miejsce wykonania, model aparatu itp.) 

 i jest to równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

Wzór karty zgłoszenia na stronie  internetowej  www.mok-tm.pl 

      Każda praca będzie rozpatrywana osobno. 

2. Autor oświadcza, ze nadsyłane zdjęcia nie były wcześniej publikowane na 

łamach prasy drukowanej i internetowej (z wyjątkiem autorskich galerii 

www) oraz nie brały udziału w żadnym konkursie. 

http://www.mok-tm.pl/


3. Organizator zastrzega sobie prawo bez porozumienia z Uczestnikiem    

Konkursu do zakwalifikowania fotografii do innej kategorii niż wybrana 

przez Uczestnika. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia dostarczonych fotografii na 

etapie kwalifikacji na podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub 

złej jakości      technicznej. 

5. Najlepsze, nagrodzone prace fotograficzne zostaną powiększone do 

formatu A4. 

6. Prace zgłoszone do konkursu wyeksponowane będą na wystawie. 

7. Uczestnik Konkursu, zgłaszając się do Konkursu, oświadcza, iż 

przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 

nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na 

fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną 

ekspozycję. Ponadto oświadcza, że  wyraża zgodę na wielokrotne, 

nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie 

jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na 

stronie internetowej Organizatora oraz na ich wykorzystywanie w celach 

promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na  

utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnienie fotografii każdą techniką, 

w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 

audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości  

i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez 

publiczne  udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności  

w sieciach komputerowych. 

8. Uczestnik konkursu oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez 

Organizatora jeśli którekolwiek z /w oświadczeń okaże się nieprawdziwe. 

9.  Wykonane prace oceniać będzie jury, w skład którego wejdą: 

   - fotografik 

   - plastyk ze Stowarzyszenia Amatorów Plastyków z Tomaszowa Maz. 

   - pracownik Wydziału Inżyniera Miasta Urzędu Miasta 

   - przedstawiciele kadry MOK 

10. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych 

otrzymają nagrody rzeczowe  oraz wyróżnienia o wartości: 

    

 

 

 



W kategorii wiekowej do 16 roku życia  

 

   400,- I nagroda       

   300,- II nagroda  

   200,- III nagroda         

 oraz wyróżnienia o wartości 100,- 

 

W kategorii wiekowej powyżej 16 roku życia 

 

    600,-   I nagroda 

    400,-   II nagroda 

    200,-   III nagroda  

    oraz wyróżnienia o wartości 100,- 

 

13. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S E R D E C Z N I E    Z A P R A S Z A MY 

                   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      WSZYSTKICH INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU UDZIELA: 

   Sekretariat MOK – u   tel.: (044) 724 42 93, 724 53 23 

     e – mail: mok_tm@wp.pl . www.mok – tm.pl 

 

mailto:mok_tm@wp.pl
http://www.mok/

