
 

REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

PT.: „ROMANTYZM W OBIEKTYWIE” 

 

17 listopada 2021r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zadecydował, iż rok 

2022 będzie Rokiem Polskiego Romantyzmu. W 2022r. przypada bowiem 

200. rocznica pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama 

Mickiewicza. Dzieło to wyznacza początek epoki romantyzmu w polskiej 

literaturze. 

„Pamięć romantyzmu polskiego jest pamięcią najważniejszych znaków 

określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny 

tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki 

pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele” – czytamy w 

sejmowej uchwale. 

W ramach obchodów Roku Polskiego Romantyzmu Biblioteka – Centrum 

Kultury w Szczuczynie ogłasza Powiatowy Konkurs Fotograficzny  

pt.: „Romantyzm w obiektywie”. 

 

§ 1 

Postanowienie ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Powiatowym 

Konkursie Fotograficznym pt.: „Romantyzm w obiektywie”. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury w 

Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn. 

 

3.  Wszelkich informacji związanych z organizacją Konkursu 

Fotograficznego udziela Koordynator Konkursu: Andrzej Kosmowski 

drogą elektroniczną: bckszczuczyn@wp.pl, telefoniczną tel.: 86 262 10 36 

/ 86 262 10 37 lub osobiście w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury w 

Szczuczynie 

 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych z 

powiatu grajewskiego. 
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§ 2 

Warunki uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół 

podstawowych oraz uczniowie szkół średnich z powiatu grajewskiego 

(kategoria młodzież) oraz osoby dorosłe z powiatu grajewskiego 

(kategoria osoby dorosłe), którzy/które wyłącznie amatorsko zajmują się 

fotografią. 

 

2. W konkursie nie mogą brać udziału Biblioteki – Centrum Kultury w 

Szczuczynie i członkowie jury oraz ich najbliższa rodzina. 

 

3. Na konkurs można zgłosić jedno zdjęcie (z nadanym tytułem) 

inspirowane dziełami literackimi i plastycznymi z epoki romantyzmu 

wraz uzasadnieniem, dlaczego i które dzieło literackie czy plastyczne było 

inspiracją dla Uczestnika konkursu (w pliku WORD, max. jedna strona 

A4, czcionka Times New Roman 14, interlinia 1,0).  

Należy też wskazać miejsce wykonania zdjęcia. 

 

4. W konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie zostały nigdzie 

publikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.  

 

5. Dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub korektę 

polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). 

Nie dopuszcza się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu 

elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian 

oryginalnej kompozycji zdjęcia w wyniku obróbki graficznej. 

 

6. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie zdjęcia cyfrowe zapisane w 

formacie JPG w dobrej rozdzielczości i jakości (preferowane 300dpi) o 

rozmiarze max.7,5 MB. 

 

7. Fotografie wraz z opisem ( w pliku WORD) powinny zostać przesłane w 

wersji elektronicznej na adres e-mail bckszczuczyn@wp.pl z dopiskiem 

ROMANTYZM W OBIEKTYWIE – IMIĘ I NAZWISKO 

UCZESTNIKA KONKURSU wraz ze skanem wypełnionego i  

podpisanego formularza zgłoszeniowego. 
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Prace można też dostarczyć drogą pocztową (decyduje data stempla 

pocztowego) lub osobiście na płycie CD lub pamięci USB (pendrive) 

wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym do siedziby Biblioteki – 

Centrum Kultury w Szczuczynie w nieprzekraczalnym terminie 1 

kwietnia 2022r. do 9 maja 2022r. godziny 16:00. 

 

8. Formularze osób niepełnoletnich muszą być dodatkowo podpisane przez 

rodzica bądź opiekuna prawnego. 

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji z konkursu prac 

naruszających dobra osobiste Organizatora lub osób trzecich. 

 

10.  Prace niezgodne z tematem konkursu nie będą brane pod uwagę – 

Organizator poinformuje o tym Uczestnika konkursu. 

 

11.  Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługuje mu 

wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do nadesłanych fotografii. 

Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 

publikowanie fotografii oraz publikowanie jego imienia, nazwiska w 

materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na stronach 

internetowych Organizatora konkursu, a także na ich wykorzystanie 

w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na 

utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, 

w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

cyfrowego, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń 

co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii 

poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności w Internecie. 

 

§ 3 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Nagrody finansowe w konkursie ufundowane zostały przez PHU 

„UNIROL” Grajewo, „Dom i Ogród” - Merkury - Centrum Ogrodnicze 

"Ogród" Grajewo, Black Red White PPHU Ogród JS Bagiński & MS 

Bukowska S.C., Multicco-Agro Sp. z o.o. (Kędziorowo), Lux-Bet Usługi 

Budowlane. Tomasz Popowski. Klimaszewnica. 
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2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13 maja 2022r. przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu. 

 

3. Komisja konkursowa przyzna nagrody w kategorii młodzież i osoby 

dorosłe: 

 

I miejsce, nagroda w wysokości 600,00 zł, 

II miejsce, nagroda w wysokości 400,00 zł, 

III miejsce, nagroda w wysokości 200,00 zł 

 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

5. Laureaci zostaną poinformowanie telefonicznie o miejscu i terminie 

wręczenia nagród finansowych. 

  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, lub 

przedłużenia terminu zakończenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn 

od niego niezależnych. 

 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzców. 

 

3. Zgłaszając się do konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

uczestnicy akceptują warunki udziału w konkursie oraz wyrażają zgodę 

na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanych prac wraz z 

opisem. 

 

4. Organizator uzyskuje prawo do łączenia przesłanych fotografii z innymi 

fotografiami oraz utworami audio lub video, przerabianie i 

modyfikowanie fotografii. Uprawnienie te przysługują Organizatorowi 

nieodpłatnie, nie są ograniczone czasowo i terytorialnie. Organizator 

uzyskuje uprawnienia na podstawie złożonych oświadczeń na 

wymaganym formularzu zgłoszeniowym do konkursu. 

 

5. Organizator ma prawo w każdym momencie do wykluczenia z konkursu 

uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie, że działa sprzecznie z 

niniejszym Regulaminem. 



 

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora konkursu 

www.bckszczuczyn.pl 

 

 

 

KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU: 

 

ANDRZEJ KOSMOWSKI 

ANIMATOR KULTURY 

 

TEL. 501639043 

e-mail: bckszczuczyn@wp.pl 


