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REGULAMIN KONKURSU  

"Gmina Osiek w oczach mieszkańców" 

1. Organizator konkursu:  

Gmina Osiek 

Osiek 85  

87-340 Osiek 

2. Uczestnicy konkursu: 

Dzieci, młodzież, dorośli z terenu gminy Osiek w 2 kategoriach wiekowych: 

➢ moduł fotograficzny:  

− uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Osiek; 

− uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z terenu gminy Osiek. 

3. Cel konkursu:  

− Wykształcenie prawidłowych postaw oraz świadomości walorów gminy Osiek 

szczególnie w aspekcie środowiskowym; 

− Poszerzenie wiedzy o formach ochrony przyrody występujących na terenie gminy Osiek 

tj. rezerwacie "Rzeka Drwęca", obszarze chronionego krajobrazu "Obszar doliny 

Drwęcy", użytkach ekologicznych czy pomnikach przyrody; 

− Stworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i 

najbliższym otoczeniu; 

− Pogłębianie u dzieci i dorosłych szacunku do przyrody oraz propagowanie ochrony 

środowiska naturalnego; 

− Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów; 

− Pogłębianie umiejętności rozpoznawania gatunków chronionych roślin i zwierząt w 

środowisku naturalnym (bez bazowania wyłącznie na wiedzy książkowej); 

− Rozwijanie pasji przyrodniczych; 

− Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią; 

− Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w 

fotografii; 

− Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej rzeczywistości oraz walorów 

środowiska; 

− Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy; 

− Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego; 

− Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form 

plastycznych; 

− Uwrażliwianie dzieci i młodzież na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku; 
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4. Termin konkursu: 

Konkurs zostanie przeprowadzony terminie: 

➢ moduł fotograficzny od 01.09. do 09.12.2019 roku.  

5. Tematyka prac: 

− zwierzęta pól, lasów, rzek, jezior i łąk, rośliny i drzewa z terenu gminy Osiek; 

− krajobrazy gminy Osiek; 

− różnorodność przyrody ożywionej, która można zaobserwować latem i jesienią; 

− miejsca, które warto odwiedzić. 

6. Format prac: 

➢ moduł fotograficzny:  

a) do konkursu można zgłosić do 3 pojedynczych zdjęć; 

b) przyjmowane będą prace w formie cyfrowej, tj. wykonane przy pomocy dowolnych 

urządzeń cyfrowych, w tym również kamer i smartfonów lub wykonane aparatem 

analogowym i odpowiednio przetworzone; 

c) dozwolona jest modyfikacja cyfrowa zdjęcia jedynie w aspekcie kolorystycznym, 

ekspozycji czy kadrowania. Nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek 

elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w 

wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże); 

d) parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: format JPG, dłuższy bok zdjęcia powinien 

mieć nie mniej niż 2400 px. Zdjęcie nie może być mniejsze niż 1 MB. 

7. Termin i miejsce zgłaszania prac: 

➢ moduł fotograficzny:  

− prace fotograficzne na nośniku elektronicznym wraz z podpisanymi kartami 

zgłoszeniowymi należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Osieku do pok. nr 11 w terminie 

do 02.12.19 r. lub przesłać na adres mailowy: a.tredowska@gminaosiek.pl. Ogłoszenie 

wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi najpóźniej do dnia 09.12.19 r. 

8. Kryteria oceny: 

➢ Moduł fotograficzny:  

a) walory merytoryczne (zgodność z tematyką konkursu, wartości poznawcze); 

b) walory artystyczne (ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność). 

c) jakość przesłanych zdjęć. 

mailto:a.tredowska@gminaosiek.pl
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9. Rozstrzygnięcie konkursu: 

a) prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatora Konkursu. Decyzje 

Komisji są ostateczne. 

b) komisja przyzna 3 główne nagrody w poszczególnych kategoriach oraz po 4 

wyróżnienia.  

10. Postanowienia ogólne: 

a) prace złej jakości technicznej oraz uszkodzone lub zniszczone nie będą dopuszczone do 

konkursu; 

b) uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że 

wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz 

opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej 

oraz portalach społecznościowych gminy Osiek, a także na ich wykorzystywanie w 

celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie 

i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez 

ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, 

Internecie oraz telefonach komórkowych); 

c) uczestnik konkursu lub przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny musi wyrazić 

zgodę   na   przetwarzanie danych   osobowych zgodnie z obowiązującym od 25 maja 

2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu   takich   danych   oraz   uchylenia   

dyrektywy   95/46/WE. 

 


