
 

           REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

        „RAWA W KOLORACH JESIENI” 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 

fotograficznym „RAWA W KOLORACH JESIENI”. 

2. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka, 

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

3. Celem konkursu jest: 

1/ upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 

2/ propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 

3/ rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, III 

gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych 

z terenu miasta Rawa Mazowiecka. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

3. Fotografie dostarczone do udziału w konkursie powinny: 

1/ być wykonane samodzielnie, 

2/ dostarczone w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej w formacie 15x21 

cm, 

4. Każde zdjęcie należy opatrzyć niezbędnymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora 

zdjęcia, nazwą szkoły, do której autor fotografii uczęszcza oraz adresem e-mail. 

5. Fotografie należy dostarczyć do 23 listopada 2018 r. do Urzędu Miasta Rawa 

Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, do pokoju nr 13. Fotografie 

można przekazać również radnemu Młodzieżowej Rady Miasta ze swojej szkoły. 

 

§ 3 

Przepisy dotyczące prac 

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie. 

2.  Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą 

tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie 

powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.  

Dopuszcza się:  



1/ konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych 

filtrów itp.,  

2/ korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). 

Nie będą akceptowane prace:  

1/ z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 

graficznej, 

2/ powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).  

3. Fotografie nie mogą być podklejone ani oprawione. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Złożone do konkursu fotografie pozostają własnością Organizatora. 

2. Zdjęcia poddane zostaną ocenie jury konkursowego powołanego przez Organizatora. 

3. We wszystkich sprawach spornych decyduje komisja konkursowa. 

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

5. Wytypowane i nagrodzone zostaną 3 najlepsze fotografie. Organizator konkursu 

przewiduje również wyróżnienia. 

6. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród laureatom poinformujemy 

każdego uczestnika drogą mailową oraz na fb Młodzieżowej Rady Miasta. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, 

internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych Miasta. 

8. Osoby przekazujące prace do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych 

z dn. 29.08.1997 – Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883). 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu 

w każdym czasie bez podawania przyczyny. 

10. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

Młodzieżowa Rada Miasta 

     Rawa Mazowiecka 


