
KONKURS FOTOGRAFICZNY  

"POSZUKIWANIE WIOSNY W LEŚNICY" 

 

 

Wiosna to pora roku, podczas której otaczający nas świat budzi się do życia, słońce 

świeci coraz mocniej, a dni są coraz dłuższe. Aura optymistycznie nastraja do 

rzeczywistości i stanowi natchnienie do działania. Żeby szybciej dostrzec wiosenne 

zmiany zapraszamy Was do poszukiwań oznak, fotografowania i dzielenia się nimi, 

innymi słowy do udziału w konkursie fotograficznym POSZUKIWANIE WIOSNY            

W LEŚNICY. 

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich zainteresowanych 

osób, zajmujących się fotografią amatorsko. 

Uwiecznijcie na fotografii pierwsze oznaki wiosny w naszej gminie. Pokażcie, jak nasza 

okolica budzi się do życia!  

Spośród zgłoszonych fotografii zostaną wyłonione najciekawsze prace, które w 

najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno budzącej się do 

życia przyrody naszej gminy.  

Konkurs dzieli się na trzy kategorie wiekowe: 

I kategoria wiekowa - uczniowie szkół podstawowych  

II kategoria wiekowa -  uczniowie szkół ponadpodstwowych  

III kategoria wiekowa - dorośli 

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą 

rodzica lub opiekuna prawnego.  

Do konkursu mogą zostać zgłoszone max. 3 fotografie. 

Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji 

cyfrowej, w formacie JPG w wielkości nie przekraczającej 20 MB, o krótszym boku 

powyżej 1000 pikseli. 



Nasz konkurs trwa do 16 maja 2021 r. 

Szukacie wiosny, zróbcie jej zdjęcie i prześlijcie nam! 

 

Regulamin konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy powiatu strzeleckiego. 

2. Zdjęcie musi zostać zrobione na terenie gminy Leśnica. 

3. Można zgłosić max. 3 zdjęcia swojego autorstwa. 

4. Zdjęcie nie może być fotomontażem, powinno być przesłane w wersji 

cyfrowej, w formacie JPG w wielkości nie przekraczającej 20 MB, o 

krótszym boku powyżej 1000 pikseli. 

5. Zdjęcie musi być przesłane na adres: lokir@lesnica.pl , należy dołączyć 

formularz zgłoszeniowy. 

6. Zdjęcia można zgłaszać do 16 maja 2021. 

7. Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury, a ogłoszenie wyników nastąpi po 18 

maja 2021 r. 

8. Jury zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania wszelkich 

sporów i wątpliwości. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu                             

w szczególnych sytuacjach. 

10. Fotografie niespełniające warunków regulaminu nie będą poddawane 

ocenie. 

11. Autor wyraża zgodę na publikację zdjęcia na portalach społecznościowych 

Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy. 

12. Dla autorów najciekawszych zdjęć zostaną przyznane nagrody (bon do 

Empika). 

13. Wysłanie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne z uznaniem regulaminu. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

 "POSZUKIWANIE WIOSNY W LEŚNICY" 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres z kodem pocztowym ……………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…. 

Data urodzenia …………………………..………...…… Nr telefonu ………………………………………………….…………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

Lp. Tytuł pracy 

1.  

2.  

3.  

 

 

Oświadczenie: 

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficznego "POSZUKIWANIE 

WIOSNY W LEŚNICY"  którego organizatorem jest Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy               

i akceptuję jego treść. Jestem autorką/em nadesłanych zdjęć i posiadam do nich wyłączne 

nieograniczone prawa majątkowe i autorskie. Przez udział w Konkursie wyrażam zgodę na 

nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych na Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji             

w Leśnicy  w zakresie prezentowania zdjęć na wystawie pokonkursowej, stronie internetowej,  

materiałach promocyjnych oraz innych wydawnictwach i publikacjach. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie             

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.) 

 

 

…………..……………………..……………………………………………………………..…………………………… 

(data i podpis uczestnika konkursu lub Jego przedstawiciela ustawowego) 

 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE 


