
 

Regulamin konkursu fotograficznego 

„ Osiedle Gwiazdy w obiektywie ” 

 

Przepisy ogólne: 

 

1. Organizatorem konkursu jest Klub KSM „Pod Gwiazdami” mieszczący się w 

Katowicach przy al. Roździeńskiego 86 a wraz z Radą Jednostki Pomocniczej nr 3 

Katowice – Zawodzie. 

2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na szczególne walory architektoniczne osiedla 

Gwiazdy, ich wpisanie w „tkankę” miasta Katowice oraz promocja tej część dzielnicy 

Zawodzie. 

3. Konkurs jest skierowany do fotografików – amatorów będących mieszkańcami miasta 

Katowice od 15 roku życia. 

4. Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2017 i trwa do 31 stycznia 2018 r.  

5. Temat prac konkursowych to „ Osiedle Gwiazdy w obiektywie ”, technika prac 

dowolna.  

6. Konkurs realizowany jest w następujących kategoriach: 

 kategoria młodzież od 15 do 24 roku życia 

 kategoria dorośli osoby powyżej 24 roku życia 

7. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w 

niniejszym regulaminie. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 

1. Praca konkursowa ma być fotografią wykonaną w formacie A4, techniką dowolną. 

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej nie 

publikowanymi. 

3. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów 



 pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji 

 zdjęcia. 

4. Każdy uczestnik może przekazać na konkurs maksymalnie 2 prace  w formie 

papierowej oraz elektronicznej ( na płycie CD/DVD w formacie jpg). 

5. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w 

szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych. 

6. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu „Osiedle Gwiazdy 

w obiektywie”. 

7. Do prac powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko, informacja 

w jakiej kategorii wiekowej startuje, tytuł pracy wraz z  telefonem kontaktowym. 

8. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 31 stycznia 2018 r. na następujący 

adres: 

Klub KSM „ Pod Gwiazdami”, 

 al. Roździeńskiego 86a, 

 40-203 Katowice 

z dopiskiem konkurs fotograficzny 

 

Komisja i  sposób oceny: 

1. Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 

laureatów konkursu. 

2. Komisja dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu biorąc pod uwagę 

następujące kryteria:  

 jakość wykonania fotografii  

 oryginalność ujęcia tematu fotografii 

 ukazanie walorów architektonicznych osiedla 

3. Zadaniem komisji jest ocena nadesłanych prac przez przyznawanie punktów od 1do 

10 poszczególnym pracom w następujących kategoriach:  

 jakość wykonania fotografii  

 oryginalność ujęcia tematu fotografii 

 ukazanie walorów architektonicznych osiedla 



 inne według oceny komisji 

 

4. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie. 

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępnione podmiotom trzecim. 

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

Nagrody: 

 

1. Laureatami zostaną osoby, których prace otrzymają największą liczbę punktów. 

2. W przypadku sytuacji remisowej ostateczne zdanie o osiągnięciu wyższej punktacji 

  przez jedną z prac  należy do Przewodniczącego Komisji. 

 

3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Zostaną 

przyznane dwie nagrody główne (dla każdej z kategorii) oraz wyróżnienia. 

4. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do 14 lutego 2018.  

6. Prace laureatów pojawią na profilu społecznościowym ( Facebook) oraz  stronie 

Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

7. Zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa wraz z wernisażem, o której laureaci 

zostaną poinformowani w późniejszym terminie. 

 

Wykorzystywanie prac: 

 

1. Każdy z uczestników jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, którego wzór 

zostaje dołączony do niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 



 

WZÓR OŚWIADCZENIA 

 

OŚWIADCZENIE 

 

  Oświadczam, że przekazuję prawa autorskie do nadesłanych na konkurs „ 

Osiedle Gwiazdy w obiektywie” prac organizatorowi konkursu – Klubowi KSM „ Pod 

Gwiazdami”. 

 Ponadto oświadczam, że wszystkie osoby  widniejące na pracach fotograficznych  

wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie ich wizerunku. 

 Wyrażam zgodę na opublikowanie moich prac na stronie internetowej ,profilu 

społecznościowym Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na wystawie planowanej  po 

zakończeniu konkursu. 

 

 

  

Data i Podpis uczestnika*  

 

…................................................................. 

* w przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych   

 

 

 


