
 

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 15/2021 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 w Nowym Dworze Gdańskim 

 z dnia 19 października 2021 roku 
 

 
REGULAMIN AMATORSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pn. „Żuławska jesień” 
 

I. Temat konkursu: „Żuławska jesień” 
II. Cel konkursu:  

1. Propagowanie idei aktywnego obcowania wychowanków pieczy zastępczej  
z przyrodą. 

2. Przedstawienie przez wychowanków pieczy zastępczej swoich umiejętności 
fotograficznych w zakresie udokumentowania na fotografii piękna jesiennej 
przyrody. 

3. Rozbudzanie wrażliwości, szacunku do przyrody, fantazji oraz wyobraźni twórczej. 
III. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 
Gdańskim. 

IV. Uczestnicy: 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia 

przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu nowodworskiego. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

• do lat 6; 
• 7-12 lat; 
• 13-18 lat. 

V. Założenia organizacyjne konkursu: 
1. Zadaniem uczestników konkursu fotograficznego jest SAMODZIELNE wykonanie 

fotografii przedstawiającej Żuławy w jesiennej odsłonie. 
2. Fotografia nie może przedstawiać wizerunku człowieka. 
3. Konkurs ma charakter otwarty. 
4. Każdy uczestnik może przesłać 1 zdjęcie, za pośrednictwem e-mail: 

pcpr@nowydworgdanski.pl z tytułem wiadomości: konkurs fotograficzny 
„Żuławska jesień”. 

5. Termin przesyłania zdjęć upływa z dniem 05.11.2021 roku o godz. 15.00. 
6. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: 

• imię i nazwisko autora, wiek; 
• adres zamieszkania autora, nr telefonu komórkowego; 
• tytuł zdjęcia. 

7. Zdjęcia muszą być w formacie jpg. 
8. Nie zezwala się na przesyłanie zdjęć z obróbką graficzną. 
9. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży, kolaży polegających na łączeniu 

elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików. 

mailto:pcpr@nowydworgdanski.pl


10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 
wymienionych wyżej wymogów. 

11. Każdy uczestnik przesyłając fotografię wykonaną samodzielnie przez dziecko 
udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach 
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych dla celów prowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu 
oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu. 

VI. Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu: 
1. Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 
2. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień. 
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna, w sytuacji spornej 

decyduje zdanie Przewodniczącego Komisji. 
4. Organizator rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych trzech prac  

w każdej z kategorii wiekowych.  
5. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 15 listopada 2021 r. na stronie 

internetowego organizatora. 
VII. Nagrody: 

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla wygranych w kategoriach 
wiekowych do lat 6 oraz 7-12 lat.  

2. Nagrodzeni w kategorii wiekowej 13-18 lat otrzymają nagrodę w formie karty 
podarunkowej. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom. 
VIII. Prawa organizatora do prac konkursowych: 

Zgłoszenie prac fotograficznych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz 
organizatora praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego 
typu, wydawanych przez organizatora oraz w Internecie. 

 
IX. Postanowienia końcowe: 

1. W związku z koniecznością uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestników konkursu wymagane jest dołączenie do fotografii RODO (załącznik do 
regulaminu). 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu  
w dowolnym czasie jego trwania. 

3. O ewentualnych zmianach w regulaminie konkursu organizator będzie informował 
na bieżąco na stronie internetowej www.pcprndg.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcprndg.pl/

