
Konkurs fotograficzny 

„Polskie zapomniane cmentarze”  

 

1. Wąbrzeski Dom Kultury ogłasza konkurs fotograficzny „Polskie zapomniane 

cmentarze” 

2. Konkurs ma na celu:  

a) Wielokulturowość na cmentarzach jako zjawisko XXI wieku – powrót do 

korzeni,  

b) Ukazanie piękna zabytków architektury cmentarnej oraz zwrócenie uwagi na 

ich znaczenie w historii narodu,  

c) Rozwój twórczej refleksji artystycznej,  

d) Prezentacja osiągnięć młodych fotografików,  

e) Popularyzacja fotografii jako formy przekazu artystycznego wśród młodzieży,  

3. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich 

fotografujących. 

4.  Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 10 zdjęć. 

5. Prace konkursowe, w formie plików zapisanych na płycie CD w formacie JPG,  

powinny posiadać rozdzielczość min. 300 dpi oraz  rozmiar min. 1 MB (każde 

zdjęcie).  

6. Do prac należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko, adres z kodem 

pocztowym, numer telefonu, e-mail oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania 

danych osobowych (patrz załącznik). W przypadku osób niepełnoletnich 

wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody rodziców lub 

opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie, według wzoru  

Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki 

...........................................................................................  

(imię nazwisko) w I edycji konkursu „Polskie zapomniane cmentarze". 

…………….…………………………………………  

Data, miejscowość, podpis rodzica/opiekuna prawnego  



7. Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż, 

używanie programu do obróbki zdjęć np. Adobe Photoshop, Corel DRAW,  

8. Dozwolone jest nieznaczne poprawianie światła i koloru fotografii,  

9. Konkurs trwa od 1 września do 15 października 2013 r. Prace należy 

dostarczyć na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

15.10.2013 r. Jego podsumowanie nastąpi podczas otwarcia wystawy 

pokonkursowej połączonej z wręczeniem nagród laureatom konkursu w dniu 

29.10.2013 r. o godz. 16.00.  

10. Prace należy dostarczać w w/w terminie do Działu Animacji Kultury WDK, 

Wąbrzeźno, ul. Wolności 47.  

11. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora. 

12. Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę główną oraz pięć wyróżnień. Jury 

zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania miejsc ex 

aequo.  

13. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Wąbrzeskiego Domu Kultury www.wdkwabrzezno.pl, a zwycięzcy powiadomieni 

telefonicznie.  

14. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom, a organizator ma 

prawo do ich nieodpłatnego wykorzystania i przetwarzania w dowolnym czasie na 

potrzeby swojej działalności. 

15. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane 

samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy 

konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez 

siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw 

osób trzecich. Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację powyższego 

regulaminu. 

16. Bliższe informacje: 

Dział Animacji Kultury i Promocji i Miasta; tel. 56 688 17 27,  56 688 23 42  

wew. 24, 535 436 071 e-mail: animacja@wdkwabrzezno.pl,  www.wdkwabrzezno.pl 

 



 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  

29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu 

fotograficznego „Polskie zapomniane cmentarze”. 

 

 

 

     Data         Podpis 

………………...                                               ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


