
Regulamin konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Iwanowice oraz dzieci 

uczęszczające do szkół na terenie naszej gminy. 

2. Udział w konkursie polega na wykonaniu zdjęcia lub zdjęć (może to być kolaż) na którym 

uwieczniona zostanie wiosna. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Gminy Iwanowice. 

3. Zdjęcie należy przesłać na adres mailowy gckib@iwanowice.pl lub mkarnia@iwanowice.pl. 

W treści maila należy załączyć następujące dane: 

- imię i nazwisko 

- wiek uczestnika (wraz z datą urodzenia) 

- imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) wraz z telefonem i 

adresem mailowym  

- zgodę na uczestnictwo w konkursie wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka 

(dokument zamieszczony jest poniżej – należy go wypełnić, podpisać i załączyć do maila w 

formie skanu lub zdjęcia). 

4. Dozwolone techniki: 

- zdjęcie 

- kolaż 

- fotorelacja 

Ale wszystko musi się zmieścić na jednej fotografii. 

5. Prace oceniane będą w oddzielnych kategoriach: 

- najmłodsi – dzieci do lat 10 

- młodzież 11 do 17 lat 

- dorośli 

6. Prace należy przesłać do dnia 26-04-2019 do godziny 13 - tej. 

7. Dostarczenie pracy oznacza akceptację regulaminu konkursu, którego ostateczna 

interpretacja należy do organizatora. Po zakończeniu konkursu, zwycięskie prace będą 

prezentowane w budynku GCKiB. 

8. Pracę oceni jury i przyzna nagrody I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Decyzje jury są 

ostateczne. 

9. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. O 

dokładnej dacie i godzinie opiekunowie zostaną poinformowani mailem lub telefonicznie. 

10. Nagrodzone prace mogą być wykorzystane w promocji następnych konkursów o podobnej 

tematyce oraz w promocji Gminy Iwanowice i Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w 

Iwanowicach. 

11. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Gminne Centrum 

Kultury i Bibliotek w Iwanowicach wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania 

nagród przez GCKiB w Iwanowicach w celach dokumentacyjnych i promocyjnych GCKiB: w 

materiałach promocyjnych, na stronie GCKiB, oraz na stronie internetowej Gminy Iwanowice.  
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