
„Gmina Jaworzyna Śląska  - ludzie” 
1. Temat konkursu: „Gmina Jaworzyna Śląska – ludzie”. Interpretacja tematu  

należy do uczestników konkursu. 
2. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Jaworzyna Śląska. 
3. Celami konkursu są: 

 uczczenie 60 rocznicy nadania praw miejskich Jaworzynie Śląskiej, 

 przedstawienie osobistej percepcji  Gminy Jaworzyna Śląska, jej mieszkańców, przez uczestników 
konkursu,  

 pobudzenie środowiska lokalnego do uczestnictwa w życiu kulturalnym i zachowania historii swojej 
„małej Ojczyzny”. 

Zgłoszenia, termin, warunki techniczne: 

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie  3 prace. Fotografie w postaci cyfrowej należy 
dostarczyć do Organizatorów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
kontakt@sokibp.pl. 

5. Fotografie powinny być zapisane w formacie JPG. Rozdzielczość fotografii powinna być nie mniejsza niż 
2 Mpix. Objętość jednego zdjęcia nie powinna przekraczać  2 MB. Pliki powinny zawierać dane EXIF. 

6. Jakakolwiek obróbka zdjęć nadesłanych na konkurs dopuszczalna jest tylko w przypadku ingerencji w cały 
obraz np. wyostrzenie, kontrast, jasność, nasycenie itp. Niedopuszczalne jest stosowanie filtrów do 
fragmentów obrazu. W zgłoszeniu uczestnik zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska oraz numeru 
telefonu kontaktowego. 

Uczestnictwo w konkursie, prawa autorskie, wykorzystanie zdjęć. 

7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i  egulaminu, którego ostateczna interpretacja 
należy do Organizatora Konkursu. Ewentualne zmiany w  egulaminie oraz podejmowanie ostatecznych 
rozstrzygnięć w sprawach spornych Konkursu dokonuje Organizator. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do 
nadesłanych fotografii oraz z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji 
Konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 
nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania, z zastrzeżeniem podania autorstwa. 

9. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że jego prace nie naruszają praw osób 
trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez 
osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, dóbr osobistych lub innych 
praw chronionych prawem, osoba, która zgłosiła pracę do konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako 
wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

Terminarz konkursu fotograficznego „Gmina Jaworzyna Śląska w kadrze”. 

10. 31-10-2014 r. – termin nadsyłania prac konkursowych 
11. 09-11-2014 r. – rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej 
12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sokibp.pl. 

Nagrody. 

13. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Organizatora. 
14. Organizatorzy przewidują także przyznanie wyróżnień, które także zostaną nagrodzone. 

Organizator konkursu. 

15. Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska. tel. 74 
8584136, kontakt@sokibp.pl, www.sokibp.pl 

Konkurs fotograficzny 
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