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Regulamin Pogórzańskiego Konkursu Fotograficznego 
„PASMO BRZANKI W ZIMOWYM KADRZE” 

Szerzyny – Tuchów – 2022 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Organizatorem konkursu są: Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie i Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach. 
Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Szerzyny Pan Grzegorz Gotfryd. 
 
Zasady Pogórzańskiego Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 
rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 
 
Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej jest 
równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu. 
 
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. 
 
Konkurs trwa do 7 lutego 2022 roku. Rozstrzygnięcie wyników konkursu i ogłoszenie wyników 
nastąpi 15 lutego 2022 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, 
Szerzyny 159. 
 
2. CELE KONKURSU 
Zadaniem uczestników Pogórzańskiego Konkursu Fotograficznego jest przedstawienie przyrody - 
krajobrazów, ciekawych miejsc w zimowej scenerii na obszarze Pasma Brzanki. 
 
3. ZDJĘCIA 
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie. 
 
Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, 
wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 13 x 18 cm oraz bezwarunkowo w postaci 
elektronicznej, przesłane na e-maile: klubzurowa@o2.pl lub za pośrednictwem wetransfer.com. 
 
Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie. 
 
Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.  
 
Termin zgłaszania zdjęć mija 07.02.2022 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy 
konkursowej do siedziby Organizatora. 
 
Zgłaszane do Pogórzańskiego Konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: 
tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, opis miejsca lub obiektu, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail 
autora zdjęć (Załącznik nr 1 - Metryczka fotografii). 
 
Organizator Pogórzańskiego Konkursu Fotograficznego informuje uczestników, iż ich dane 
osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez 
uczestnika konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem 
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postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych 
oraz ich poprawiania czy uzupełniania. 
Fotografie należy składać bezpośrednio w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, 
bądź we wszystkich placówkach GCKiCz na terenie gminy Szerzyny lub można też przesyłać je na 
adres: 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach 
Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny 
Z dopiskiem: Pogórzański Konkurs Fotograficzny „PASMO BRZANKI W ZIMOWYM KADRZE”. 
 
Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu (Załącznik nr 2). 
Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu złożone z artystów, instruktorów  
i fotografików.  
 
4. NAGRODY 
Laureaci pierwszych trzech miejsc (lub/i wyróżnień) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania miejsc w przypadku niskiego poziomu zdjęć 
nadesłanych na konkurs. 
Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub za pośrednictwem 
opublikowania wyników na portalach społecznościowych (FB i strony internetowe) 
Organizatorów. 
 
5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 
Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do 
promocji PSR w Tuchowie i GCKiCz w Szerzynach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w 
mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko). 
W przypadku obecności na fotografiach wizerunku osób, należy posiadać od nich pisemną zgodę, 
za którą odpowiedzialność ponosi osoba zgłaszająca fotografię do konkursu. 
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Zgłoszenie fotografii do Pogórzańskiego Konkursu Fotograficznego jest jednoznaczne z przyjęciem 
warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały 
wykonane osobiście.  
Fotografie zgłoszone do Pogórzańskiego Konkursu Fotograficznego nie będą zwracane i pozostaną 
w zbiorach Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach oraz w Pogórzańskim 
Stowarzyszeniu Rozwoju w Tuchowie. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na 
zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 
Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 
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