
Regulamin konkursu fotograficznego „Bezpieczne wakacje w kraju” 

 

1. Organizatorami konkursu są Wójt Gminy Rybno oraz Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybnie. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, zamieszkujących 

teren gminy Rybno. 

3. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci, połączone                         

z propagowaniem wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa (m.in. w ruchu 

drogowym), z naciskiem na okres wakacyjny (m.in. bezpieczeństwo nad wodą) oraz    

w codziennych sytuacjach, a także zwiększenie świadomości społecznej wśród dzieci   

i młodzieży.  

4. Konkurs trwa od 20 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. 

5. Tematem prac konkursowych jest zdjęcie, poświęcone promowaniu bezpieczeństwa 

(zasady ruchu drogowego, zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, bezpiecznego 

spędzania okresu wakacji,  postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia jak np. 

pożar).  

6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.  

7. Praca powinna być wykonana w formie: 

a.  odbitek kolorowych lub czarno-białych w rozmiarze minimum 10x15 (lub 

większy) , 

b. przekazanego na płycie CD pliku, zapisanego w formacie JPEG, 

c. przesłania zdjęcia na adres mailowy gminy Rybno: 

sekretariat@gminarybno.com z dopiskiem w tytule wiadomości  „Konkurs 

fotograficzny” .  

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnione oświadczenie, stanowiące załącznik do 

Regulaminu. 

8. Uczestnicy konkursu, przystępując do udziału, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Administratorem danych jest 

Organizator Konkursu. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści udostępnionych 

danych oraz ich poprawiania.  

9. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.  

10. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publiczną 

prezentację swojej pracy, m. in. na stronie internetowej.  

mailto:sekretariat@gminarybno.com


11. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana przez Organizatorów Komisja 

Konkursowa. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. 

W przypadku równej liczby głosów głos przewodniczącego Komisji jest 

rozstrzygający.  

12. Kryterium oceny prac:  

a. zgodność z tematyką Konkursu,  

b. inwencja, oryginalność,  

c. interpretacja tematu. 

13. Nagrodami w konkursie za trzy pierwsze miejsca są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Przewidywane są również wyróżnienia, nagradzane upominkami.  

14. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

15. Wręczenie nagród laureatom nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Rybno. 

16. O terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje uczestników telefonicznie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


