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REGULAMIN 
konkursu fotograficznego 

pn. „Wielkanoc w domu z CRL” 
 
 

§ 1. Organizator i uczestnicy konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814)  

z siedzibą przy ul. Zaparkowej 23, 42-400 Zawiercie, zwane w dalszej części regulaminu 
Organizatorem.  

2. Uczestnikiem może zostać każda osoba, która wyrazi chęć uczestnictwa poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz w terminie prześle pracę zgłoszeniową. 

3. Osoba zgłaszająca się do udziału w konkursie w dalszej części regulaminu zwana jest 
Uczestnikiem. 

4. Osobą udzielającą informacji na temat konkursu jest Dawid Wiejata,  
tel. 32 494 13 19, e-mail: edu@crl.org.pl. Informacje udzielane są również w biurze 
organizatora: ul. Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze  
w godzinach 7.00-15.00.  

 
 

§ 2. Cele konkursu 
1. Cele konkursu to:  

• poszerzanie wiedzy na temat tradycji związanej z Świętami Wielkanocnymi; 

• promocja fotografii; 

• rozwijanie wyobraźni oraz zdolności plastycznych;  

• zachęcenie uczestników do prezentowania własnych umiejętności.  
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§ 3. Zasady konkursu 

1. Konkurs „Wielkanoc w domu z CRL” polega na wykonaniu autorskiej fotografii 
nawiązującej do tematyki i tradycji Świąt Wielkanocnych 

2. Zdjęcia konkursowe można zgłaszać w 3 trzech kategoriach: 

a) "moje święta z najbliższą rodziną"  
b) "wielkanocna pisanka" 
c) "mój pomysł na Wielkanoc" 

3. Uczestnik może zgłosić chęć uczestnictwa we wszystkich trzech kategoriach.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia konkursowe (po jednym dla 
każdej kategorii)  

5. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać do 6 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: 
edu@crl.org.pl. lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu Centrum 
Rozwoju Lokalnego na Facebooku. Tytuł wiadomości: "Konkurs fotograficzny: 
Wielkanoc w domu z CRL". 

6. Prace można również zamieszczać w komentarzach pod dedykowanym postem na 
profilu CRL na Facebooku. 

7. Fotografię należy wykonać w orientacji poziomej.  

8. W konkursie mogą uczestniczyć osoby w każdym wieku.  

9. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie: www. wspierajmarzenia.pl 

10. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic lub 
opiekun prawny. 

11. Dozwolona jest pomoc rodzica lub opiekuna prawnego przy tworzeniu scenerii do 
wykonania zdjęcia, a także pomoc przy wykonaniu zdjęcia (dotyczy osób 
niepełnoletnich).  

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 kwietnia 2021 r.  
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wspierajmarzenia.pl oraz na 
fanpage'u organizatora https://www.facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego/ . 

 
 

§ 4. Komisja konkursowa 
1. Wyboru najciekawszych zdjęć dokona komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora konkursu. 
2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.  

 
§ 5. Kryteria oceniania prac 

1. Przy ocenie nadesłanych zdjęć komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi 
kryteriami:  

• zgodność z tematyką,  

• oryginalność,  

• jakość wykonanej fotografii, 
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§ 6. Nagrody 
1. Dla autorów 5 najlepszych prac w każdej kategorii przewidziano atrakcyjne nagrody 

rzeczowe.  
2. Każdy laureat konkursu otrzyma dyplom z podziękowaniem. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości laureatów konkursów. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnień za udział w konkursie. 

 

§ 7. Prawa autorskie 
1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie 

prawa majątkowe do zdjęcia w zakresie:  
a) prezentacji nadesłanych zdjęć na profilu Centrum Rozwoju Lokalnego na 

Facebooku oraz na stronach internetowych wspierajmarzenia.pl i crl.org.pl. 
 
 

 

§ 8. 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych 

przyczyn.  
 

§ 9. 

1. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 
regulaminu. 

 

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu plastycznego. 

 

 


