
        

Regulamin konkursu
„Drelowski Kadr Niepodległości”

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Drelowie.
2. Tematem konkursu  jest  wykonanie  zdjęcia  na  terenie  Gminy  Drelów lub  wykonanie

fotomontażu/opracowania  graficznego  zdjęcia  ukazującego  teren  gminy  Drelów,  aby
całokształt  pracy  nawiązywał  do  wartości  patriotycznych,  wolnościowych  i
niepodległościowych.

Cele konkursu:

1. Zachęcenie do odkrywania miejsc pamięci narodowej oraz poszerzenie wiedzy 
historycznej o gminie Drelów.

2. Pobudzanie oraz pogłębianie poczucia patriotyzmu.
3. Krzewienie wartości prospołecznych, przejawiających się pozytywnym działaniem na 

rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
4. Pielęgnowanie narodowej historii, tradycji i kultury.
5. Kultywowanie pamięci o historycznych miejscach oraz bohaterach narodowych.
6. Popularyzacja sztuki fotograficznej oraz obróbki graficznej jako form artystycznego 

wyrazu.

Kryteria konkursu:

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I: do lat 15
Kategoria II: od lat 16

2. Uczestnik do konkursu może zgłosić jedną pracę. 
3. Osoba zgłaszająca pracę do konkursu oświadcza, iż przysługują jej nieograniczone prawa

autorskie do nadesłanej fotografii. Uczestnik Konkursu oświadcza, że osoby znajdujące 
się na zdjęciu wyraziły zgodę na publikację  i rozpowszechnianie ich wizerunku.

4. Nadesłane prace konkursowe mogą być: 
- zdjęciem wykonanym w dowolnej technice fotograficznej 
- fotomontażem/opracowanym graficznie zdjęciem 

5. Praca musi ukazywać teren gminy Drelów oraz  nawiązywać do wartości patriotycznych, 
wolnościowych i niepodległościowych

6. Przestrzeń wykonanego zdjęcia może być sztucznie zaaranżowana np. poprzez 
dołączenie elementów, symboli, scenografii. 

7. Nie ma konkretnych wymogów technicznych, parametrów, ani sprzętu/narzędzi 
wykonania pracy konkursowej, jednak praca powinna być czytelna oraz w jakości 
umożliwiającej jej prezentację.

Zgłoszenia oraz termin:

1. Zdjęcie konkursowe należy wysłać w formie elektronicznej na adres mailowy 
gck.drelow@gmail.com z dopiskiem „Drelowski Kadr Niepodległości” wraz z dołączoną
kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniem. 

2. Termin nadesłania zdjęć upływa 15 listopada 2021r. zdjęcia przysłane po tym terminie 
nie będą brane pod uwagę. 
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Kryteria oceny: 

1. Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę: 

 zgodność z tematem, 
 pomysłowość i inwencję twórczą,
 jasność przekazu,
 jakość wykonanej pracy.

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu facebook oraz stronie internetowej 

Gminnego Centrum Kultury w Drelowie.

Nagrody:

Laureaci konkursu w obu kategoriach wiekowych otrzymają nagrody pieniężne oraz 
rzeczowe ufundowane przez Organizatora:

1 miejsce – 200 zł + statuetka
2 miejsce – 100 zł + statuetka
3 miejsce – 50 zł + statuetka

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Uwagi ogólne:

1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania przekazanymi na konkurs 

fotografiami, w celu promowania własnego wizerunku, poprzez ich publiczne 
eksponowanie 

3. Przekazanie pracy, jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez organizatora, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.


