
Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze są Dobczyce” (2 edycja)
pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Organizatorzy: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA w Dobczycach
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
Myślenicka Grupa Fotograficzna „MGFoto”

CELE KONKURSU:

1. Popularyzowanie sztuki fotograficznej jako środka komunikacji kulturowej i 
społecznej.

2. Pokazanie piękna Dobczyc i ziemi dobczyckiej.
3. Zainteresowanie dzieci i młodzieży oraz mieszkańców i turystów pięknem krajobrazu 

i kultury materialnej regionu.
4. Popularyzacja miasta, jego dziedzictwa kulturowego i piękna krajobrazu.
5. Tematyka:

 krajobraz
 ludzie
 architektura

UCZESTNICY KONKURSU:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów i młodzieży wszystkich typów szkół oraz 
placówek wychowania pozaszkolnego w wieku 10–21 lat, mieszkańców Dobczyc i 
okolic, turystów odwiedzających ziemię dobczycką oraz miłośników miasta.

2. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:

 I grupa – szkoły podstawowe i gimnazjalne
 II grupa – szkoły ponadgimnazjalne i wyższe
 III grupa – pozostali (powyżej 21. roku życia)

WYMAGANIA TECHNICZNE PRAC: 

1. Uczestnik konkursu może przesyłać maksymalnie 5 prac autorskich.
2. Minimalny format odbitek lub wydruków –   wyłącznie na papierze fotograficznym – 

nie może być mniejszy niż 18x24 cm (format B5).
3. Na konkurs można przesłać fotografie wykonane analogowo bądź cyfrowo w technice 

czarno-białej lub kolorowej.
4. Tematyka prac powinna dotyczyć miasta, jego dziedzictwa kulturowego i piękna 

krajobrazu. 
5. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:

 ciekawe i atrakcyjne plastycznie ujęcie tematu,
 kompozycję kadru,
 staranność i technikę wykonania pracy.

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą podlegać ocenie jury.
7. Oceny prac dokona profesjonalne jury złożone z artystów: fotografików i plastyków 

oraz przedstawicieli organizatorów konkursu.
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ZGŁOSZENIA I TERMINY:

1. Zgłoszenie uczestnika powinno zawierać imię i nazwisko autora pracy, oznaczenie 
grupy wiekowej, adres i telefon. 

2. Prace należy przesłać pocztą na adres: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce 
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Najpiękniejsze są Dobczyce”

3. Termin zgłoszeń mija 15 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
4. Prace wysyłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie. Prace 

uszkodzone nie będą podlegać ocenie. 
5. Informacja o terminie wręczenia nagród oraz lista laureatów konkursu dostępna będzie

na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Dobczyce,  MGOKiS  oraz  w
miesięczniku „Tapeta”.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania 

prac (wraz z danymi osobowymi autorów) w prasie, wydawnictwach zwartych, na 
plakatach i w innych materiałach promocyjnych.

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz okolicznościowe dyplomy.
4. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy 

fotograficznej.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
6. Do nadsyłanych zgłoszeń prosimy o dołączenie klauzuli:

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów 
niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
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