
Regulamin konkursu fotograficznego 

„ART MASK” 

M-GOKSiR w Zdzieszowicach 

 

 

Organizator konkursu: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach 

ul. Powstańców Śląskich 7 

47-330 Zdzieszowice 

 

uczestnicy konkursu: 

dzieci, młodzież i dorośli  

 

czas trwania konkursu: 

 19.08.2020 do 30.09.2020 

 

Cele konkursu: 

- zachęcenie młodzieży i dorosłych do twórczego spędzania czasu 

- czerpanie przyjemności z rozwijania pasji  

- szukanie kreatywnych rozwiązań wobec zmieniającej się rzeczywistości w okresie pandemii 

- zainteresowanie młodzieży szkolnej i dorosłych fotografią 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 

1. Przedmiot konkursu to fotografie, które w ciekawy, nowatorski sposób traktują temat 

masek COVID 19. Przedstawione maski nie muszą być praktyczne, a jedynie mogą być 

artystycznym, ciekawym komentarzem do sytuacji pandemii, w jakiej w tej chwili jesteśmy. 

Ewentualne wartości praktyczne będą wartością dodaną. Należy pamiętać, że ostatecznie 

liczy się nie sama maseczka, ale efekt finalny działania, czyli wykonane zdjęcie. Ważna jest 

wyobraźnia, twórcza wolność w doborze materiałów i skojarzeń.  

Fotografia to doskonałe medium, które daje nam mnóstwo możliwości! 

 

Oceniane będą: 

- pomysł na zdjęcie, kreatywność autora, 

- jakość wykonanego zdjęcia, 

- kompozycja plastyczna. 

 

2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić 1-3 zdjęcia, w formacie JPG, w 

rozdzielczości min. 240 dpi.  

 

3. Fotografie w formie elektronicznej należy przesłać w podanym wyżej terminie na adres: 

mgoksir@zdzieszowice.pl w temacie wpisując "ART MASK" konkurs”. 

 

4. Oprócz przesłania zdjęć na wyżej podany adres, należy wypełnić KARTĘ  ZGŁOSZENIA 



UDZIAŁU W KONKURSIE oraz OŚWIADCZENIE NA WYRAŻENIE ZGODY NA 

UDZIAŁ W KONKURSIE ( zw. z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

wykorzystaniem wizerunku). Formularze są do pobrania na www.mgoksirzdzieszowice.pl 

Wypełnione czytelnie kwestionariusze należy dostarczyć do pok. nr  2 w M-GOKSIR w 

Zdzieszowicach. 

 

5. Ze względu na to, iż zdjęcia będą publikowane podczas trwania konkursu w mediach 

społecznościowych (facebook, www), każde zdjęcie musi być opatrzone 

godłem  tzn.  pseudonimem  autorskim.  Godło jest zastępnikiem  imienia  i  nazwiska  osoby 

biorącej  udział  w  konkursie ,  który  z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, 

zestaw liter bądź cyfr. 

 

6. Nadesłane zdjęcia nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, zaczerpnięte z Internetu 

lub wcześniej nagradzane w innych konkursach.  

  

7. Nadesłanie   zdjęć  oznacza   akceptację   warunków   konkursu   i   regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu. 

 

8. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu. 

 

 

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w październiku  2020 roku. 

 

2. Nagrody będą przyznane w 2 kategoriach: 

     I. Dzieci do lat 14 

    II. Młodzież i dorośli 

 

3. DWIE KATEGORIE NAGRÓD w każdej grupie wiekowej: 

-  NAGRODA JURY - wyłoniona w trakcie obrad Jury, wyłonionego przez Organizatora 

-  NAGRODA PUBLICZNOŚCI- wyłoniona w drodze głosowania na 

facebook/mgoksirzdzieszowice 

 

4. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.  

 

5. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej M-GOKSiR oraz 

facebook/mgoksirzdzieszowice 

 

6. Najciekawsze prace nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej w M-GOKSiR w Zdzieszowicach. 


