
Regulamin konkursu fotograficznego - Siedlce 2013

Cel konkursu

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań fotografią, propagowanie interesujących 
pasji, pokazanie ciekawych ludzi, miejsc i wydarzeń związanych z Siedlcami w 2013 roku.

Organizator konkursu

Rada Osiedla Siedlce,  Kartuska 63/65 tel. 58 301 91 87

Uczestnictwo i zasady konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Siedlec oraz uczniowie 
uczęszczający do szkół znajdujących się na terenie Dzielnicy Gdańsk Siedlce.

2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:

− Dzieci i młodzież szkolna do lat 19-tu

− Osoby powyżej 19-tego roku życia

3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej : imię i 
nazwisko, adres, numer telefonu, zgodę rodzica w przypadku osób 
niepełnoletnich, zgodę na publikację zdjęć i podanie wyników do publicznej 
wiadomości.

4. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 3 zdjęcia. Mogą być one przekazane w 
formie elektronicznej na dowolnym nośniku do siedziby Rady Osiedla Siedlce, 
(ul. Kartuska 63/65) lub przesłane mailem na adres konkursfotosiedlce@wp.pl, 
bądź też jako gotowe wydruki zdjęć.

5. Zwycięskie prace zostaną wywołane w dużym formacie i będą tworzyły wystawę 
stałą w siedzibie Rady Osiedla.

6. Prace konkursowe będą przyjmowane od 1października do 30 listopada 2013 r.

7. Wyniki konkursu będą ogłoszone w grudniu 2013 r.

8. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych prac w dwóch 
kategoriach wiekowych.

Postanowienia końcowe:

Komisja kończy swoją działalność po ogłoszeniu wyników.

Uwaga:
W konkursie nie mogą brać udziału radni Rady Miasta, radni Rady Osiedla Siedlce, 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i ich rodziny.

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w konkursie fotograficznym 

SIEDLCE 2013

Imię i nazwisko………………………………
Kategoria:       Dzieci i młodzież szkolna do lat 19-tu

Osoby powyżej 19-tego roku życia*
Adres………………………………………………………………….
…………………………………………
Nr telefonu………………………………………
Ilość zgłoszonych prac…………………………

Oświadczam, że:
− zapoznałem się z regulaminem konkursu,
− wyrażam zgodę na publikację zdjęć
− wyrażam zgodę na podanie wyników do publicznej wiadomości wraz z 

danymi osobowymi do celów promocyjnych organizatora,

…………………………………
data i podpis osoby zgłaszającej

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych 
osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
101/2002 poz.926)

…………………………………
data i podpis osoby zgłaszającej

wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka na 
udział w konkursie

…………………………………
data i podpis osoby zgłaszającej

* - niepotrzebne skreślić

mailto:konkursfotosiedlce@wp.pl

