
 

 

 

 

 

 

 

 
I. ORGANIZATOR 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
   „NAJPIĘKNIESZE ZAKĄTKI GMINY WOLIN” 

 

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „NAJPIĘKNIEJSZE ZAKĄTKI GMINY WOLIN”, zwanym dalej 

Konkursem, jest Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Zamkowej 23, 

72-510 Wolin. 

 
II. CELE KONKURSU: 

 

1. Promocja Gminy Wolin poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania 

najurokliwszych zakątków naszej gminy, 

2.  Popularyzacja i promocja turystyki wśród mieszkańców naszego regionu jako elementu życia 

codziennego, sposobu na rekreację, 

3. Upowszechnienie i popularyzacja fotografii, 

4.  Rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i 

poczucia więzi z gminą, 

5. Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących gminę, piękno przyrody  

i krajobrazu, ludzi, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę, 

6. Angażowanie w uczestnictwo w działaniach kulturalnych. 

 
 
III. UCZESTNICY: 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba bez ograniczenia wiekowego. 

2. Osoby, które nie uzyskały pełnoletniości do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać 

udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich opiekunów prawnych. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. 



IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

1. Autorem zdjęć może być tylko 1 osoba. 

2. 1 osoba może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 zdjęcie. 

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową wraz ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 1). Brak wymaganych dokumentów uniemożliwia udział w 

Konkursie. 

4. Fotografie konkursowe powinny być zapisane w formie elektronicznej i przesłane na adres e-mail 

organizatora: sekretariat.ckis@gminawolin.pl lub dostarczone osobiście do siedziby organizatora 

na nośniku pendrive. 

5. Każde zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem autora zdjęć oraz opisane. 

6. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać poprzez 

wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane. 

7. Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność 

Uczestnika. 

8. W Konkursie rozpatrywane będą jedynie zdjęcia wykonane na terenie Gminy Wolin.  

9. Przesłane fotografie powinny odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz, co oznacza, że 

zabrania się dokonywania własnej obróbki wykonanego zdjęcia, poprzez np. usuwanie lub 

dodawanie do obrazu zbędnych lub dodatkowych elementów. 

10.  Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na 

bezpłatną publikację zdjęć na fanpage organizatora https://www.facebook.com/okgw1, na 

stronie internetowej www.ckis.gminawolin.pl  oraz w lokalnych mediach. 

11. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu. 

12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. 

 

V. TERMIN: 
 

Fotografie konkursowe należy przesłać na  adres e-mail: sekretariat.ckis@gminawolin.pl lub  dostarczyć 

osobiście w terminie od 08.04.2022 r. do 22.04.2022 r. do siedziby Gminnego Centrum Kultury Sportu 

Turystyki i Rekreacji znajdującej się przy ul. Zamkowej 23 72-510 Wolin  

Zgłoszenia prac przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. 

 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 512 024 587 lub adresem e-
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mail: sekretariat.ckis@gminawolin.pl 

 

Odbiór nagród będzie możliwy w dniach 26.04.2022 r. – 29.04.2022 r. w siedzibie Organizatora (ul. 

Zamkowa 23, 72-510 Wolin). 

 

VI. KRYTERIA OCENY: 
 

1. Zgodność z tematem. 

2. Oryginalność. 

3. Walory estetyczne. 
 
 

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY: 
 

1. Jury powołane zostanie przez Organizatora. 

2. Wyłonieni zostaną 3 laureaci konkursu, którzy otrzymają nagrody główne w postaci zestawów 
kosmetyków naturalnych stworzonych w trakcie warsztatów „Wolin Naturalnie” 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych. 

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do dnia 25.04.2022 r. na fanpage

Organizatora www.facebook.com/okgw1 oraz na stronie www.ckis.gminawolin.pl 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin znajduje się na stronie www.ckis.gminawolin.pl 

2. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, w przypadku 

wystąpienia zdarzeń mających wpływ na przebieg Konkursu. 

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

5. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.  
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