
Rodzinny Konkurs Fotograficzny pn. „Portret rodzinny ”  

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Cele konkursu: 

- Propagowanie rodzinnego modelu spędzania czasu, 

- Zachęcenie do zacieśniania więzi rodzinnych poprzez wspólne działania 

wolne od uzależnień,  

- Propagowanie idei pozytywnego myślenia w radzeniu sobie z 

trudnościami wynikającymi z konieczności społecznej izolacji podczas 

pandemii koronawirusa,  

- Wspieranie twórczej inwencji i kreatywności dzieci i dorosłych,  

- Rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży fotografią. 

 

 

2. Organizator konkursu: 

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy  

36-072 Świlcza 150 B 

Informacji na temat konkursu udziela: 

Magdalena Lisowska  

tel. 17 506 15 75 

Informacje na temat konkursu są także dostępne na stronie internetowej Gminy 

Świlcza : https://www.swilcza.com.pl oraz 

https://gops.swilcza.com.pl/index.php/srodowiskowa-swietlica-informacje 

3. Zasady i przebieg konkursu: 

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia będącego portretem rodzinnym, 

mieszczącym się w jednej z trzech podanych kategorii : 

1. Moja zakręcona Rodzina: Zdjęcie w działaniu (w ruchu). W tej 

kategorii zdjęcie powinno być wykonane podczas jakiegoś 

wspólnego działania – rodzinne zajęcia, gry i zabawy, podczas gier 

sportowych, itp. Zdjęcie powinno przedstawiać minimum dwa 

pokolenia rodzinne (dzieci i rodziców). 

2. Rodzinny portret z naturą w tle: Zdjęcie aranżowane (pozowane). W 

tej kategorii zdjęcie powinno być wykonane w przestrzeni 

zewnętrznej na tle dowolnych okoliczności przyrody w 

miejscowości Świlcza.  Zdjęcie powinno przedstawiać minimum 

dwa pokolenia rodzinne (dzieci i rodziców). 

3. Portret rodzinny: Zdjęcie aranżowane (stylizowane). W tej kategorii 

zdjęcie powinno być wykonane w dowolnej przestrzeni (otwartej lub 

zamkniętej) i przedstawiać rodzinę w dowolnie przygotowanej 

https://www.swilcza.com.pl/


rodzinnej stylizacji (przebraniu). Zdjęcie powinno przedstawiać 

minimum dwa pokolenia rodzinne (dzieci i rodziców) 

4.Konkurs fotograficzny adresowany jest do mieszkańców sołectwa 

Świlcza amatorsko zajmujących się fotografią. 

5.Każdy uczestnik może wykonać jedno zdjęcie w jednej z trzech podanych 

kategorii. Zdjęcie ma być wykonane w 2021 roku. 

6.Aby wziąć udział w konkursie należy:  

1. wykonać zdjęcie  

      2. przesłać zdjęcie na adres swietlica@swilcza.com.pl  w formie .jpg 

wraz z załącznikiem nr 1 , 2 lub 3 (scan dokumentu) wpisując w Temacie 

e-maila : Rodzinny Konkurs Fotograficzny pn. „Portret rodzinny ” oraz 

w wersji papierowej – zdjęcie w formacie 13 x 18 wraz z załącznikami na 

adres placówki tj. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy  

36-072 Świlcza 150 b  z dopiskiem : Rodzinny Konkurs Fotograficzny 

pn. „Portret rodzinny ”- kategoria nr … . 

        

7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

8. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi. 

9. Zdjęcie nie może być fotomontażem lub kolażem złożonym z różnych plików. 

10. Prace zostaną ocenione przez Komisję, powołaną przez Organizatora. 

11. Komisja będzie oceniać nadesłane zdjęcia według określonych kryteriów:  

1. zgodność zdjęcia z wymaganiami zawartymi w regulaminie,  

2. walory artystyczne zdjęcia,  

3. oryginalność i kreatywność w realizacji tematu konkursu. 

12. Autorzy prac najwyżej ocenionych przez Komisję Organizatora (w każdej 

kategorii) otrzymają nagrody. Komisja przyzna w każdej kategorii nagrody za 

1,2,3 miejsce  

miejsce I – aparat POLAROID – aparat drukujący 

miejsce II –  album na zdjęcia szyty  

miejsce III- uchwyt do zdjęć selfie 

mailto:swietlica@swilcza.com.pl


13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i 

nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach 

reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i internecie . 

14. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 26 maja 2021 r.  

15. Prace należy nadesłać w terminie do 21 maja 2021 r.  

16.Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane dzieło (fotografia) jest 

wytworem jego własnej, oryginalnej twórczości.  

17. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego dzieła do celów 

dydaktycznych oraz promocyjnych Konkursu i Organizatora.  

18. Do każdego zgłoszenia dołączyć należy oświadczenie RODO podpisane przez 

rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika Konkursu (załącznik nr 2) lub przez niego 

samego, jeśli jest osobą pełnoletnią (załącznik nr 3).  

19.Wypełnienie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 

fotografii na potrzeby dokumentacji przebiegu Konkursu.  

20. Przesłane prace i nagrania staną się własnością Organizatora i nie będą 

zwracane. 

21. Uczestnik oświadcza, że uzyskał zgodę autorów na wykorzystanie ich dzieł 

tam, gdzie było to konieczne. Organizator nie odpowiada za użycie przez 

Uczestników elementów objętych prawami autorskimi bez zgody ich autorów. 

22.Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie 

Organizatora, na stronie internetowej Gminy Świlcza www.swilcza.com.pl oraz 

w zakładce świetlicy : https://gops.swilcza.com.pl/index.php/srodowiskowa-

swietlica-informacje 

23.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Organizator.  

24.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 

Regulaminie, a także do nierozstrzygnięcia Konkursu w całości lub określonej 

kategorii w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń. 

 

 


