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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
 

Śląski dom-wczoraj i dziś 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu jest GMINA TURAWA oraz firma ŚLĄSKI DOM  sp. z o.o. 
2. Celem konkursu jest: 

 Poznanie tradycyjnej architektury wiejskiej Śląska Opolskiego. 
 Refleksja nad stanem  współczesnej architektury wiejskiej na Śląsku Opolskim. 
 Popularyzacja i upowszechnieni fotografii jako sztuki. 

3. Konkurs jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich uczęszczającej do klas na terenie 
województwa opolskiego. 

4. Konkurs jest rozgrywany w kategorii: 
 Konkurs indywidualny dla uczniów klas gimnazjalnych o nagrodę Wójta Gminy Turawa.  
 Konkurs indywidualny dla uczniów klas szkół średnich o nagrodę firmy Śląski Dom. 
 Konkurs indywidualny o nagrodę Starosty Opolskiego. 
 Konkurs indywidualny o nagrodę Facebook. 

5. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu. 
6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie. 
7. Konkurs trwa od 01 lipca 2015 roku do 31 października 2015 roku. 

 
II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC 

  
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie  serii zdjęć pt: Śląski Dom – wczoraj i dziś. 

 
  Celem konkursu jest prezentacja znakomitej tradycji śląskiego budownictwa domów wiejskich.  

Główną ideą konkursu jest przedstawienie zdjęć budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
nawiązujących do architektury Śląska Opolskiego wybudowanych w XIX i XX wieku (śląski dom – 
wczoraj) ORAZ przedstawienie zdjęcia budynków nowo wybudowanych lub przebudowanych, 
które również nawiązują do architektury Śląska Opolskiego (śląski dom – dziś). 

Budynki muszą znajdować się na terenie województwa opolskiego co jest  warunkiem udziału 
pracy w konkursie.  
 

2. W ramach konkursu maksymalnie można składać 6 fotografii. 
Do każdej fotografii należy dołączyć krótki opis zdjęcia. 
W konkursie mogą być wykorzystane zdjęcia aktualnie wykonane przez autora biorącego udział w 
konkursie jak i archiwalne z rodzinnych zbiorów. 

3. Zdjęcia konkursowe należy dostarczyć w formie elektronicznej [plik JPG o rozdzielczości  min. 
2560x1600 pikseli + plik tekstowy z opisem zdjęć]. 
 
Forma dostarczenia prac konkursowych: 

a) przesłanie na adres poczty elektronicznej biuro@slaskidom.pl  
Przesyłając zdjęcia w formie elektronicznej należy wpisać w tytule maila: 
2015_konkurs fotograficzny_imię nazwisko 
 
Przesyłając pracę konkursową za pomocą poczty elektronicznej należy dołączyć skan 
wypełnionego i podpisanego ZAŁĄCZNIKA NR 1 i w przypadku osoby niepełnoletniej skan 
wypełnionego i podpisanego ZAŁĄCZNIAK NR 2. 
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b) przesłanie pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiste złożenie w  Urzędzie Gminy Turawa  ul. 
Opolska 39c, 46-045 Turawa w sekretariacie Urzędu. 
Przesyłając lub składając osobiście prace konkursowe należy na kopercie dopisać: 
2015_konkurs fotograficzny_imię nazwisko 
 
Praca konkursowa musi być nagrana na płytę CD [zdjęcia+ opisy]- 1 płyta. 
 
Przesyłając pracę konkursową za pomocą poczty tradycyjnej, kurierem lub składając pracę 
osobiście należy dołączyć wypełniony i podpisanego ZAŁĄCZNIK NR 1 i w przypadku osoby 
niepełnoletniej wypełniony i podpisany ZAŁĄCZNIK NR 2. 

 
4. W ramach konkursu, każdy uczestnik ma możliwość umieszczenia jednego ze swoich zdjęć na stronie 

FB [facebook] firmy Śląski Dom. 
Uczestnik przesyłając swoją pracę na adres biuro@slaskidom.pl określi jakie jedno zdjęcie, ma zostać 
opublikowane na stronie FB firmy Śląski Dom.  

W związku z publikacją wybranego zdjęcia na stronie FB firmy Śląski Dom, przewidziana jest 
nagroda specjalna w postaci aparatu fotograficznego dla osoby, której zdjęcie uzyska do dnia 
zakończenia konkursu największą ilość tzw. „polubień”.  
 

5. Do składanej w konkursie pracy należy obowiązkowo dołączyć następujące informacje: 
a. imię i nazwisko autora pracy konkursowej, 
b. adres zamieszkania uczestnika Konkursu, telefon kontaktowy, e-mail, 
c. deklaracje z podpisem o treści (załącznik nr 1): 

„Niniejszym deklaruję, że przekazuję prawa autorskie do ww. materiału i zdjęć Urzędowi Gminy Turawa i 
firmie Śląski Dom sp. z o.o. (jest to warunek by najlepsze  zdjęcia mogły zostać zamieszczone w 
materiałach promocyjnych Urzędu Gminy Turawa i firmy Śląski Dom oraz partnerów konkursu). 

d. podpisaną klauzulę (załącznik nr 2): 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu „Śląski dom - 
wczoraj i dziś” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). 

 
6. Osoby niepełnoletnie dołączą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie  

(załącznik nr 2). 
7. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nie zostały nigdzie publikowane oraz nie brały 

udziału w żadnym konkursie. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów niniejszego 

regulaminu. 
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z 

niego wyłączonych. 
10. Prace należy dostarczyć do 31 października 2015 roku - decyduje data wpływu. 
11. Prace konkursowe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

 
III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową. 
2. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod kątem kreatywności oraz wizji artystycznej, z 

naciskiem na charakterystyczne detale budownictwa mieszkalnego nawiązującego do regionu Śląska 
Opolskiego. 

3. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc exaequo. 
4. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora (www.turawa.pl) oraz                         

(wwwslaskidom.pl) w terminie do 30 listopada 2015 roku. 
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5. O terminie i miejscu wręczenia nagród zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni co najmniej z 7 
dniowym wyprzedzeniem. 
 

IV. NAGRODY 
 

1. Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac następujące nagrody ufundowane przez 
Organizatorów: 
 
Nagroda Wójta Gminy Turawa dla uczniów klas gimnazjalnych. 
I nagroda - TABLET 
II nagroda - APARAT FOTOGRAFICZNY 
Wyróżnienia  
 
Nagroda firmy Śląski Dom dla uczniów klas szkół średnich. 
I nagroda - TABLET  
II nagroda - APARAT FOTOGRAFICZNY 
Wyróżnienia 
 
Nagroda specjalna Starosty Opolskiego. 
Nagroda rzeczowa 
 
Nagroda specjalna Facebook. 
Nagroda -  APARAT FOTOGRAFICZNY 
 

V. WYKORZYSTANIE PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS 
 

1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie w części 
lub całości. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania materiałów zgłoszonych  do Konkursu, 
umieszczania ich na stronach internetowych, mediach i wykorzystywania ich w innej formie podając 
dane autora (szkoła, klasa,  imię i nazwisko). 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zgłoszenie prac  do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 
2. Materiały zgłoszone do konkursu nie będą zwracane. 
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników. 
4. Kontakt do organizatorów w sprawie pytań : biuro@slaskidom.pl, 600 566 845; www.facebook/śląskidom  
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Załącznik nr 1 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 
IMIĘ  
NAZWISKO  
ADRES ZAMIESZKANIA  
TELEFON KONTAKTOWY  
E-MAIL  
OPIS ZDJĘCIA NR 1 
(gdzie dokładnie zlokalizowany jest sfotografowany 
budynek - miejscowość, powiat) 
 
 
 

 

OPIS ZDJĘCIA NR 2 
(gdzie dokładnie zlokalizowany jest sfotografowany 
budynek - miejscowość, powiat) 
 
 
 

 

OPIS ZDJĘCIA NR 3 
(gdzie dokładnie zlokalizowany jest sfotografowany 
budynek - miejscowość, powiat) 
 
 
 

 

OPIS ZDJĘCIA NR 4 
(gdzie dokładnie zlokalizowany jest sfotografowany 
budynek - miejscowość, powiat) 
 
 
 

 

OPIS ZDJĘCIA NR 5 
(gdzie dokładnie zlokalizowany jest sfotografowany 
budynek - miejscowość, powiat) 
 
 
 

 

OPIS ZDJĘCIA NR 6 
(gdzie dokładnie zlokalizowany jest sfotografowany 
budynek - miejscowość, powiat) 
 
 
 

 

 

Niniejszym deklaruję, że przekazuję prawa autorskie do ww. zdjęć Organizatorom Konkursu. 

    ………………………………………. 
Podpis uczestnika konkursu 

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu fotograficznego 
„Śląski Dom - wczoraj i dziś” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997r., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). 

………………………………………. 
Podpis uczestnika konkursu 
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Załącznik nr 2 

Wyrażam zgodę  na udział w Konkursie fotograficznym „Śląski Dom - wczoraj i dziś” oraz na przetwarzanie  
danych osobowych mojego dziecka ………………………………..…………………. zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r ,Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez 
organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, w tym na ich opublikowanie w 
środkach masowego przekazu. 
 

 

………………………………………. 
Czytelny podpis opiekuna 

 


