
Regulamin Powiatowego konkursu fotograficznego 

„Seniorzy w obiektywie - poszukiwanie światła”
I. Organizator:
    Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo ul. Drzewiarza 8, 84-241 Gościcino 
    kontakt: 58 736-47-85, 58 736- 47-76, e-mail: centrumkultury@bckgw.pl   www.bckgw.pl     
    oraz Patronat Starostwa Powiatowego w Wejherowie 

II. Cele Konkursu:
 Promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i 

kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy.
 Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących seniorów w obiektywnie

III Tematyka konkursu:   Zdjęcia seniorów/ osób starszych w różnych dziedzinach życia, 
uwzględniając grę światła i cienia w fotografii.  Mile widziane nie konwencjonalne przedstawienie życia 
seniorów – nie wymagamy tradycyjnego portretu czy zdjęcia postaci. 

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany do dzieci, młodzieży jak i dorosłych z Powiatu Wejherowskiego zajmujących się
amatorsko fotografią.
2. Kategorie konkursowe:

 Kategoria I - dzieci i młodzież 10-15 lat 
 Kategoria II – amatorzy - wiek od 16 lat wzwyż

3. Zdjęcia nadsyłamy wyłącznie w formacie jpg. o wymiarach minimum 1200 x 1600 pikseli wraz z 
formularzem zgłoszeniowym na adres Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz mailowo na 
adres: centrumkultury@bckgw.pl.
4. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii.
5. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie  2 zdjęcia. 
6. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

V. Zasady konkursu:
1. Termin składania zgłoszeń konkursowych: do dnia   20 maja 202  2   !  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu zdjęć o niewystarczającej jakości oraz bez
    formularza zgłoszeniowego.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac
   w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych  
   Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz Gminy Wejherowo.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych
    uczestnika. 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w 5.06.2022 r. podczas Dnia dziecka w Bolszewie.
2.  Komisja  konkursowa  powołana  przez  Dyrektora  Biblioteki  i  Centrum  Kultury  Gminy  Wejherowo
przyzna nagrody za I-III miejsca oraz ewentualne wyróżnienia.

Kryteria oceny:
 zgodność tematu zdjęcia z regulaminem
 oryginalność ujęcia tematu, w tym uwzględnienie ciekawego ujęcia światła w zdjęciu
 jakość wykonania zdjęcia
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3. Łączna pula nagród dla Zwycięzców oraz wyróżnionych to kwota 3 000,00. Organizator zastrzega sobie
    prawo wyboru nagrody do poszczególnych kategorii wiekowych oraz zajętych miejsc.
    Przewidziano jako nagrody między innymi: laptopy i tablety oraz bony wartościowe do sklepu Comes

4. Uczestnicy konkursu  zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o nagrodzie lub wyróżnieniu.
5. Wszystkie decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego przesunięcia z przyczyn od niego
niezależnych lub małej ilości zgłoszeń. 

VII. Kontakt do Organizatora: 

- Joanna Kierska – Specjalista ds. Animacji Kultury i Imprez
    tel. 58 736 47 78, tel. kom. 692 985 042, e-mail: j.kierska@bckgw.pl
- Dorota Wicka – Specjalista ds. organizacji imprez/ bibliotekarz
    tel. 58 736 47 76, tel. kom. 516 378 705, e-mail: d.wicka@bckgw.pl


