
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Kochaj życie!” 

1. Konkurs jest organizowany pod tytułem „Kochaj życie!”. 

2. Organizatorem Konkursu jest parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego  

mieszcząca się przy ul. Kościelnej 4 w Łaziskach Górnych. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców/parafian Łazisk Górnych.  

4. Cele konkursu:  

➢ Promocja tematu – „Kochaj życie!” – jako zachęta do czerpania radości z każdego dnia 

życia, ochrony życia dzieci nienarodzonych, troski o relacje rodzinne i budowanie 

wspólnoty Kościoła. Przedstawienie życia, jako niezwykłego daru. 

➢ Upowszechnienie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki. 

➢ Zjednoczenie mieszkańców miasta/parafii. 

5. Sposób przeprowadzenia konkursu:  

• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.  

• Format prac:  

➢ odbitki kolorowe lub czarno-białe (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie) 

➢ rozmiar minimum 10x15 (lub większy),  

➢ oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG (na nośniku pamięci lub przesłane  

e-mailem na adres – jula_mail@wp.pl 

• Do zdjęcia należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem  

o posiadaniu praw autorskich do fotografii.  

6. Miejsce i termin składania prac:  

Prace należy dostarczyć do dnia 19 maja 2019 roku do kancelarii parafialnej. Fotografie 

nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

7. Wyniki Konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej parafii: 

https://mb-rozancowa.one.pl oraz wyeksponowane podczas XIX Festynu Parafialnego  

(8 czerwca br.). 

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas XIX Festynu Parafialnego, który odbędzie się  

8 czerwca 2019 roku. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora oraz wierni, którzy oddadzą swój głos 

na daną pracę podczas głosowania w niedzielę 2 czerwca 2019 roku.  

10. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi 

Uczestnik.  

11. Każdy Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiadaczem pełni praw autorskich  

oraz majątkowych do prac zgłaszanych do Konkursu.  

12. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych 

praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie zdjęć  

na wystawach, w druku oraz w Internecie nie ograniczonym czasowo oraz terytorialnie. 

13. Osoba zgłaszająca zdjęcia do Konkursu bierze odpowiedzialność za zgodę dotyczącą 

wykorzystania wizerunku osób występujących na zdjęciach. 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody  

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„Kochaj życie!” 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon kontaktowy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tytuł pracy (1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tytuł pracy (2)* 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tytuł pracy (3)* 

* opcjonalnie (w przypadku, gdy Uczestnik zgłasza więcej niż jedną pracę) 

 

 

Łaziska Górne, ………………………… 

  

Oświadczenie 

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa 

autorskie. Akceptację warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,  

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

………………………………………………………………….. 

Podpis uczestnika Konkursu 

………………………………………………………………….. 

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu * 

*dot. osób niepełnoletnich 


