
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„KROMOŁÓW 2013 W OBIEKTYWIE”

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Sympatyków Kromołowa oraz Miejski Ośrodek 
Kultury „Centrum” w Zawierciu.

II. Zasady konkursu

1. Celem konkursu jest zaprezentowanie najstarszej dzielnicy miasta Zawiercia – Kromołowa 
(820 lat istnienia) poprzez wykorzystanie fotografii.

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby zajmujące się profesjonalnie lub amatorsko 
fotografowaniem. 

3. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć:
• krajobrazu,
• architektury,
• wydarzeń,
• detali.

4. Zdjęcia w ilości do 5 sztuk należy przesyłać w formie elektronicznej lub na płycie CD, w 
rozdzielczości umożliwiającej druk w formacie nie mniejszym jak A4 na adres:

• e-mail: konkurs@kromolow.pl
• Towarzystwo Sympatyków Kromołowa Pałacyk nad Wartą, 

ul. Filaretów 1, 42–400 Zawiercie
5. Do zdjęć należy dołączyć:

a) wykaz zgłoszonych zdjęć wraz z tytułem,
b) zgodę autora na wykorzystanie praw autorskich np. „Wyrażam zgodę na publikację 

załączonych zdjęć”,
c) adres i telefon autora zdjęć.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów 
reklamowych w prasie, TV i wydawnictwach promocyjnych miasta.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentowania zdjęć na wystawach promujących 
miasto Zawiercie.

III. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury w składzie:
• Zbigniew Cholewka
• Adam Cholewka
• Ireneusz Będkowski
• Paweł Machelski
• Michał Jastrząb

2. 2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: 
• dla dzieci i młodzieży do lat 16,
• dla dorosłych od lat 17.

3. Dla autorów najlepszych zdjęć w obydwu kategoriach wybranych przez Jury przewidziano 
następujące nagrody:

I nagroda – statyw
II nagroda – torba na akcesoria fotograficzne
III nagroda – karta pamięci i album na zdjęcia 
Wyróżnienie – album „Jurajskie wędrówki”

Nagrodzone prace oraz inne wybrane przez Jury zostaną zaprezentowane na wystawie 
pokonkursowej w galerii Pałacyku nad Wartą w Zawierciu-Kromołowie.

W uzasadnionym przypadku Jury może skorzystać z prawa innego podziału ogólnej puli 
nagród.

mailto:konkurs@kromolow.pl


IV. Terminy:

1. Zdjęcia należy nadsyłać na e-mail: konkurs@kromolow.pl lub dostarczać do siedziby 
Towarzystwa codziennie od godz. 8:00 do 12:00 w nieprzekraczalnym terminie do 
15.06.2013 r.

2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w dniu 28 czerwca 2013 r. w Pałacyku nad Wartą 
w Kromołowie.

V. Postanowienia Końcowe

1. W sprawach dotyczących przebiegu konkursu przewidzianych niniejszym regulaminem 
decyzja rozstrzygająca należy do organizatorów i Jury konkursu.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Adres organizatora:

Towarzystwo Sympatyków Kromołowa
ul. Filaretów 1, 42–400 Zawiercie

tel. 32 67 166 27
kom. 608 160 424
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