
REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

FOTOGRAFICZNEGO

„Małe jest piękne”

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W OZORKOWIE

UL. LISTOPADOWA 6B
95-035 OZORKÓW

TEL/FAX 0 42 718 93 53



REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

FOTOGRAFICZNEGO

„Małe jest piękne”

I ORGANIZATOR:
 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6B, 95-035 Ozorków

                          
II CELE KONKURSU:
1. Rozbudzenie pasji badawczej dzieci i młodzieży
2. Stworzenie warunków bezpośredniego kontaktu z otaczającym światem
3. Ukierunkowanie aktywności dzieci i młodzieży na piękno 
4. Stworzenie  warunków  korzystania  z  różnorodnych  form  spędzania  czasu

wolnego
5. Rozbudzenie kreatywności
6. Niecodzienne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość

III WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz fotografików 
amatorów

2. Praca konkursowa musi się składać się z pięciu zdjęć o najmniejszym 
wymiarze 10cm x 15cm zgodnych z tematyką konkursu (dozwolony jest 
wymiar większy)

3. Uczestnicy konkursu są zobligowani do opłaty akredytacyjnej w wysokości  
5 zł. – wpłata na konto: BS 45 8786 0001 0000 1182 2000 0001 bądź 
w sekretariacie biura organizacyjnego

4. Każde ze zdjęć musi być opisane: Imię, Nazwisko, Wiek
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesłanych prac – prace nie będą 

zwracane
6. Pracę wraz w wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres biura 

organizacyjnego:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie
Ul. Listopadowa 6B

95-035 Ozorków
w terminie do dnia 18.05.2018 r. / liczy się data stempla pocztowego/

7. Kartę zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami



8. Autorzy  prac  nagrodzonych  zostaną  powiadomieni  telefonicznie.  
Lista  laureatów  umieszczona  będzie  na  stronie  internetowej:
www.mdk.ozorkow.net  Lista  laureatów  nie  zawiera  informacji  na  temat
uzyskanych miejsc.

IV KRYTERIA OCENY

Profesjonalne Jury będzie oceniać pracę pod względem:
 Zgodności prac z tematem wiodącym
 Atrakcyjności fotografowanych obiektów
 Umiejętności fotograficznych uczestników

V KATEGORIE WIEKOWE

Jury będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych: 
 Szkoły podstawowe, 
 Gimnazjum, 
 Szkoły ponadgimnazjalne 
 Dorośli – amatorzy fotograficy
 

VI TERMIN WYSTAWY PRAC I WRĘCZENIE NAGRÓD

Termin  wystawy  prac  i  wręczenie  nagród  nastąpi  06.06.2018  r.,  o  godzinie
10.00  w  budynku  Młodzieżowego  Domu  Kultury  im.  Małego  Księcia  
w Ozorkowie 

VII NAGRODY

 I nagroda – w każdej z kategorii
 II nagroda – w każdej z kategorii
 III nagroda – w każdej z kategorii
 Wyróżnienie -  w każdej z kategorii

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem

 tel. 0 42 718 93 53



KARTA ZGŁOSZENIA
DO

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

FOTOGRAFICZNEGO

„Małe jest piękne”

1. Imię i nazwisko:......................................................................................

2. Adres zamieszkania: .............................................................................
     ...............................................................................................................

3. Wiek:......................................................................................................

4. Telefon kontaktowy uczestnika:.............................................................

5. Opiekun: /w przypadku kiedy występuje/.....................................................................

6. Reprezentowana placówka: ..................................................................
...............................................................................................................

7. Numer telefonu placówki reprezentującej: .............................................

7. Dodatkowe informacje na temat wykonanej pracy:
...............................................................................................................
 
...............................................................................................................
 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Zawarte w niniej-

szej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie zdjęcia wykonałam/em

osobiście.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu

(zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz.U. Nr.

133 Poz. 883, z późn.zm.)

.........................
                                                                                                                  podpis uczestnika
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