
Miejsko – Gminny Konkurs fotograficzny online 

(#zostanwdomu) 

Konkurs organizowany jest w nawiązaniu do 100 – lecia powrotu 

Lidzbarka do Macierzy 

 

Regulamin  

konkursu fotograficznego pt. „Przyroda wokół nas” 
 

 

Organizator: 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku 

Cele: 

 - Promowanie walorów przyrodniczych własnego regionu 

 - Uwrażliwienie na piękno mojej Małej Ojczyzny 

 - Rozwijanie zdolności fotograficznych 

 

Zasady uczestnictwa: 

           

Jeśli posiadasz w swoich zbiorach zdjęcia (jesteś ich autorem) z Lidzbarka lub 

piękne miejsca      sfotografowane w naszej gminie  zapraszamy do wzięcia 

udziału w konkursie. Konkurs przeznaczony jest dla fotografików amatorów, bez 

ograniczeń wiekowych.  

Zdjęcia należy wysyłać drogą elektroniczną pod adres: mgok@lidzbark.pl.  

do 27 maja 2020 r. (maksymalna ilość zdjęć 3)  

Nadesłane fotografie należy opisać podając imię i nazwisko oraz miejsce, w 

którym została wykonana, z dopiskiem 100 – lecie powrotu Lidzbarka do 

macierzy.  

 Mile widziane zdjęcia bez większej ingerencji w programach do obróbki zdjęć. 

Jeżeli na fotografiach znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłający 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby 

znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i 

rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.  

Każdy uczestnik konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, 

udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

konkursu. 

 

mailto:mgok@lidzbark.pl


 

Ocena prac: 

 

Prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury, oraz za pomocą głosowania 

internautów na stronie i profilu MGOK Lidzbark w serwisie społecznościowym 

Facebook. 

Zdjęcia uczestników konkursu zostaną opublikowane na facebooku bez podania 

autora  aby nie sugerować osobom oceniającym, ilość państwa lajków pod 

każdym zdjęciem wpłynie na końcową ocenę. 

 

Nagrody: 

 

Udział w 3 dniowych warsztatach fotograficznych organizowanych przez MGOK 

Lidzbark ( termin warsztatów uzależniony jest od sytuacji związanej z epidemią 

koronawirusa w naszym kraju) lub nagrody rzeczowe. 

Podsumowanie konkursu odbędzie się 5 czerwca 2020 r. Wyniki konkursu 

zostaną opublikowane na stronie i profilu MGOK Lidzbark w serwisie 

społecznościowym Facebook. 

            


