
Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 

ogłasza 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Najładniej przystrojony stół wigilijny” 

dla mieszkańców gminy Ksawerów 

 

REGULAMIN KONKURSU 

I. Informacje podstawowe: 

 Organizatorem konkursu jest Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 

(zwany dalej GDKzB w Ksawerowie), ul. Jana Pawła II 1, 95-054 Ksawerów 

 Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Ksawerów. 

 Termin zgłoszeń: do 8.01.2021 r. 

 Nagroda główna: Zastawa stołowa dla sześciu osób. 

 

II. Cele konkursu: 

 Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności mieszkańców. 

 Promocja twórczości mieszkańców gminy Ksawerów. 

 Integracja międzypokoleniowa. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 Stwórz kompozycję stołu świątecznego i sfotografuj. 

 Zdjęcia prześlij na adres sekretariatgdkzb@ksawerow.com 

 W konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy gminy Ksawerów. 



 Konkurs jest dla wszystkich pasjonatów fotografii. 

 Każdy uczestnik konkursu może złożyć kilka fotografii niepublikowanych wcześniej 

w innych konkursach i stronach internetowych. 

 Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

 Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie 

mniej niż 2400 pixeli. 

 Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres: 

sekretariatgdkzb@ksawerow.com 

 Wraz z pracą konkursową należy przesłać formularz zgłoszeniowy (załącznik  

1 do regulaminu oraz zgodę na udostępnienie danych osobowych). 

 Nadesłane prace pozostaną do dyspozycji GDKzB w Ksawerowie w celach 

promocyjnych i marketingowych. Organizator zastrzega sobie prawo dyspozycji 

pracami nagrodzonymi. 

 Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, 

udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w 

zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu. 

 Nadesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, 

zgodą na publikacje pracy w mediach społecznościowych – profilu FB GDKzB  

w Ksawerowie oraz na stronach internetowych GDKzB w Ksawerowie i Urzędu 

Gminy Ksawerów oraz zgodą na publikację danych osobowych laureatów na stronach 

internetowych, w prasie. 

 Wyłoniona zostanie tylko I nagroda. 

 Instruktor prowadzący Krzysztof Dumka 

 Jury zastrzega sobie zmiany w regulaminie jak nastąpi taka konieczność. 

 

IV. Podsumowanie: 

 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach oraz sposobie ich 

przekazania. 



Prace będą prezentowane na wirtualnej galerii GDKzB w Ksawerowie. Gminny Dom 
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 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach oraz sposobie ich 

przekazania. 

 Prace będą prezentowane na wirtualnej galerii GDKzB w Ksawerowie. 

 

 

 


