
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego pn.  

  „Jesienne piękno Gminy Chelmżaw obiektywie” 

 

 

 

 
 



 
 

1. Organizatorami konkursu są Biblioteka Samorządowa w Zelgnie z podlegającymi filiami w Grzywnie, Głuchowie i Skąpym oraz 
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża 

2. Cel konkursu: 
- promocja unikalnych miejsc Gminy Chełmża oraz ukazanie piękna jesiennych krajobrazów Gminy, 
- zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe; 
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i postaw ekologicznych wśród mieszkańców Gminy Chełmża. 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 Konkurs przeznaczony jest dla  mieszkańców Gminy Chełmża- dzieci, młodzież, dorośli. 
 W konkursie biorą udział prace wykonane indywidualnie. Każda fotografia powinna zostać oznaczona następującymi 

danymi:  
- imię i nazwisko autora;  
- tytuł zdjęcia;  
- miejsce i data wykonania zdjęcia 

 Wszystkie nadesłane fotografie powinny być wykonane na terenie Gminy Chełmża 
 Do konkursu należy nadsyłać prace związane  z przyrodą i krajobrazami Gminy Chełmża. Na zdjęciach  mogą znajdować 

się  zabytki, architektura, ciekawe miejsca Gminy Chełmża okraszone barwami i elementami jesiennymi. 
4. Warunki techniczne: 

 Na konkurs każdy z uczestników może przesłać max. 3 zdjęcia. 
 Zdjęcia należy nadsyłać  w  formacie  dowolnym wydruku lub na  płycie CD  (format JPG) do dnia 23 listopada 2012 roku 

na adres: Biblioteka Samorządowa w Zelgnie, Zelgno 16, 87-140 Chełmża   lub na adres e-mail: 
biblioteka.zelgno@gminachelmza.pl  lub dostarczenie do filii bibliotek w Grzywnie, Głuchowie, Skąpem. 

5. Nadesłanie prac (fotografii) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na  przekazanie praw autorskich do danych prac na organizatora i 
wyrażenie zgody na ich publikację i wykorzystanie do celów promocyjnych w Internecie, druku itp. 

6.  Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora. 
 Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury wybierze najlepsze prace konkursowe.  
Decyzje Jury są ostateczne. 

7. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej : 
www.gminachelmza.pl . 

8. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 
9. Ogłoszenie wyników konkursu  nastąpi w grudniu 2012 roku podczas uroczystej gali  na którą zostaną zaproszeni uczestnicy 

konkursu.  
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga  Organizator. 
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