
 

Regulamin Konkursu fotograficznego   

„30-lecie samorządności w Kobiórze” 

 
 
 

1. Organizatorami konkursu są Wójt Gminy Kobiór i Gminny Dom Kultury. 
 
2. W roku 2021 będziemy świętowali 30-lecie samorządności w Kobiórze. Ogłaszając ten konkurs, zależy nam 

aby ukazać zmiany, jakie zaszły w tym okresie czasu na terenie naszej gminy, uchwycone okiem obiektywu. 

Tematem zdjęć powinny być widoki przedstawiające Kobiór (zarówno samą miejscowość jak i okoliczną 

przyrodę) w okresie od 1991 roku do chwili obecnej. Chcemy, aby każdy autor fotografii zestawił 

historyczne zdjęcie dowolnego miejsca w Kobiórze w porównaniu ze stanem obecnym (para zdjęć tego 

samego miejsca).  

 
3. Zdjęcia należy wysłać elektronicznie na adres gdkkobior@interia.pl lub dostarczyć osobiście do Gminnego 

Domu Kultury w terminie do 31.12.2020 r. 

 
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.kobior.pl oraz www.gdk-kobior.pl 

w terminie do 31 stycznia 2021 roku, przy czym Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu 

ogłoszenia wyników. 

 
5. Akceptowane będą tylko zdjęcia wykonane w dobrej jakości o minimalnej rozdzielczości 5 mega pikseli, 

wykonane aparatem cyfrowym, umożliwiające powiększenie fotografii do formatu A4. Powyższe 

wymagania nie dotyczą zdjęć historycznych. 

 
6. W Konkursie może brać udział każdy (zarówno amatorzy jak i profesjonaliści), za wyjątkiem członków Jury. 
 
7. Każdy uczestnik winien zgłosić minimum jedną parę zdjęć, ale nie więcej niż pięć par fotografii. 
 
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia. 
 
9. Organizatorzy mają prawo do odrzucenia prac, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem. 

 
10. Ocena nadesłanych zdjęć dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów. 
 
11. Dla autorów trzech najlepszych par zdjęć przewidziano nagrody pieniężne: 

1. Miejsce 700 zł  

2. Miejsce 500 zł  

3. Miejsce 300 zł 

Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną wydrukowane  w formacie A4 i wystawione na wernisażu w Gminnym 

mailto:gdkkobior@interia.pl
http://www.gdk-bobior.pl/


Domu Kultury w Kobiórze. O terminie wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo. 

Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody pieniężne. Wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy uczestnictwa 

i drobne upominki. Dodatkową formą nagrody będzie publikacja zdjęć w biuletynie informacyjnym Gminy 

Kobiór. 

 
12. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnicy winni wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych do celów związanych z Konkursem, jednocześnie zrzekając się praw autorskich i przenosząc 

prawo własności nadesłanych prac na Organizatorów oraz zobowiązują się nie wnosić wszelkich roszczeń 

wobec Organizatorów w przyszłości. 

 
13. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych materiałów. 
 
14. Organizatorzy mogą unieważnić Konkurs, jeżeli zgłosi się mniej niż trzech uczestników. 

 
 

 


