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Konkurs Fotograficzny pt. „Darłowianki w obiektywie” 

 

ORGANIZATOR:  

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda 

TEMAT KONKURSU:  

Darłowianki w obiektywie 

CEL KONKURSU:  

1. Organizatorzy konkursu pragną zaprosić mieszkańców i gości nas odwiedzających do nadsyłania 

fotografii związanych z mieszkankami Darłowa.  

2. Konkurs daje możliwość zaprezentowania prac fotograficznych oraz spotkania z innymi 

uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkanie pokonkursowe, publikacje i wystawy oraz prezentację 

prac w Internecie.  

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w 

konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W konkursie nie mogą brać udziału 

pracownicy Darłowskiego Ośrodka Kultury oraz członkowie ich rodzin.  

2. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość prac w formacie min. 20 x 31 cm, max 30 x 45 cm, przy 

czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się zestawy zdjęć  w ilości do 5 zdjęć o formacie 

maksymalnie 20 x 31 cm. Zestawy będą traktowane  jako jedna praca. 

3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub 

cyfrową.  

4. Zdjęcia muszą mieć walor artystyczny, muszą przedstawiać mieszkankę Darłowa.  

5. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione. 

6. Wywołane zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Darłowskiego Ośrodka Kultury, 

ul. Morska 56, 76-150 Darłowo z dopiskiem „Darłowianki w obiektywie”. W kopercie należy umieścić 

nośnik cyfrowy (CD, pendrive) z plikami w formacie jpg  oraz małą kopertę z godłem/ nickiem w 

której należy umieścić podpisaną i wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisane oświadczenie autora 

(wzór w załączniku nr 1)  

7. Na odwrocie każdej pracy należy podać: godło (nick) i tytuł pracy.  

8. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.  

9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury Arkadiusz Sip – 

tel. 505 186 112 lub e-mail: kultura@darlowo.pl  
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PODZIAŁ NAGRÓD  

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele 

organizatorów oraz zaproszonych gości.  

Organizatorzy przewidują następujące nagrody  

I nagroda (finansowa o wartości 1000 zł),  

II nagroda (finansowa o wartości 500 zł),  

III nagroda(finansowa o wartości 200 zł)  

Przewiduje się również wyróżnienia. 

TERMINARZ KONKURSU  

Nadsyłanie prac do 10 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)  

Ogłoszenie wyników 16 marca 2019 roku podczas imprezy „Siła Kobiet” 

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu będą dostępna na stronie www.dokdarlowo.pl oraz 

stronie facebook Ośrodka Kultury;  

Zwrot prac nie nagrodzonych - po zakończeniu ekspozycji w sekretariacie Darłowskiego Ośrodka 

Kultury, Kino Bajka ul. Morska 56, Darłowo.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac wszystkich uczestników 

konkursu w prasie, TV, internecie i katalogu w celach promocji konkursu. 

Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów. Laureaci konkursu zostaną poinformowani 

pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z 

akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich 

przez ich prawnych opiekunów. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż 

osoba nadsyłająca jest autorem załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały unormowane 

i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie również dla celów 

promocyjnych konkursu.  

Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, 

które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu. Ostateczna interpretacja 

regulaminu należy do organizatorów. Organizatorzy przewidują również prezentację w formie 

wystawy pokonkursowej.  

UWAGA! Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny . Warunkiem udziału wypełnienie karty 

zgłoszenia. 
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