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POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 
77 - 200  Miastko, ul. Młodzieżowa 5, tel. 59  857 32-06;  

www.mdk.miastko.com.pl;  e-mail:mdkmiastko@wp.pl 

 

IX POWIATOWY  KONKURS  FOTOGRAFICZNY 
 

 

ORGANIZATOR 
Powiatowy  Młodzieżowy  Dom Kultury w Miastku- Samorząd Wychowanków  

 

FUNDATORZY NAGRÓD 

Starostwo Powiatowe w Bytowie 

Urząd Miejski w Miastku  

Nadleśnictwo Miastko 

 

Temat konkursu: „FAUNA I FLORA POWIATU BYTOWSKIEGO” 
 

 

CELE KONKURSU 

- popularyzacja walorów przyrodniczych powiatu bytowskiego 

- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnej postawy obserwatora przyrody 

- zachęcenie do fotografowania otaczającej nas najbliższej przyrody 

- rozwój wrażliwości artystycznej 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież od 7 do lat 20. 

2. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 3 prace barwne lub czarno- białe w formacie 

min. 13 x 18 cm, max 30 x 45 cm.  

3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych, nigdy  dotąd  nie nagradzanych w konkursach, 

prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. 

4. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione. 

5. Na odwrocie każdej pracy należy podać: 

imię i nazwisko, wiek autora, kategoria oraz tytuł pracy. 

6.W przypadku wątpliwości, co do autentyczności wykonania pracy fotograficznej przez 

autora, Jury ma prawo żądać dodatkowo zapisu obrazu zdjęcia w pliku jpg. 

 

KATEGORIE 
Konkurs będzie rozpatrywany w trzech kategoriach wiekowych: 

                                             I kategoria  - klasy I-VI szkół podstawowych  

                                             II kategoria – klasy VII i klasy gimnazjalne 

  III kategoria - szkoły ponadpodstawowe 

 

PODZIAŁ NAGRÓD 
Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury. 

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej: 

I nagroda  

 II nagroda  

  III nagroda 

Jury przysługuje prawo innego podziału nagród. 

http://www.mdk.miastko.com.pl/
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TERMINARZ KONKURSU 

 

Nadsyłanie prac do   20 maja 2018r.  

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni telefonicznie na wręczenie nagród , które odbędzie się  

                         5 czerwca 2018 r.  podczas EKOKONCERTU PMDK 

                              z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. 

 

Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną zaprezentowane na Wystawie pokonkursowej                  

w  dniu 05.06.2018 r. w PMDK w Miastku i przechodzą na własność organizatorów, którzy 

przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. 

Protokół z konkursu zostanie zamieszczony na stronie: www.mdk.miastko.com.pl 

Nienagrodzone zdjęcia będą do odebrania w siedzibie placówki.  

 

Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia prosimy nadsyłać (lub składać osobiście) na adres: 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 

77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5 

z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Grażyna Jamniak – koordynator konkursu  

w godz. od 13.00 do 16.00 tel.608 045 970 lub e-mail: mdkmiastko@wp.pl  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych prac 

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

 

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez 

autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. 

Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz, że posiada do nich pełne              

prawa autorskie.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

 

UWAGA! 
Laureaci konkursu  na EKOKONCERT  przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez 

jednostkę delegującą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdk.miastko.com.pl/
mailto:mdkmiastko@wp.pl
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Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami Kartę zgłoszenia 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 
Konkurs Fotograficzny „FAUNA I FLORA POWIATU BYTOWSKIEGO” 
 
Imię i nazwisko 
.............................................................................................................................. 
 
Adres zamieszkania 
............................................................................................................................... 
 
Data urodzenia ........................................... Kategoria wiekowa............................ 
 
telefon .......................................................  
 
Szkoła/Placówka 
.................................................................................................................................... 
Adres:  
………………………………………………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko opiekuna 
.................................................................................................................................... 
 
Tytuł zdjęcia : 
 

1) …………………………………………………………………………………………. 
 
2) …………………………………………………………………………………………. 

 
3) …………………………………………………………………………………………. 

 
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam 
do nich pełne prawa autorskie. 
 
                                                                                   Podpis autora zdjęć 
                                                                       …………………………………………….. 
 
 
 
 
W przypadku odbioru zdjęć nienagrodzonych po konkursie  
 
Kwituję odbiór  zdjęć ( …. szt. ) nienagrodzonych w konkursie, których jestem 
autorem. 
  
                                                                                   Podpis autora zdjęć 
                                                                       …………………………………………….. 
 
 

http://www.pm.koszalin.pl/konkursy/karta_zgloszenia_foto_2010.pdf
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OŚWIADCZENIE 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w  Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Fauna               

i flora powiatu bytowskiego” 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu fotograficznego, akceptuję 

jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

3. Zezwalam nieodpłatnie i nieodwołalnie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880), na 

wykorzystywanie wizerunku mojego/mojego dziecka utrwalonego za pomocą wszelkich 

technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie 

fotograficznym. Wizerunek może zostać umieszczony na stronie internetowej oraz w 

materiałach promujących Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku.  

4. Zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych, że: 

a. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Powiatowy 

Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Miastku (77-200), ul. Młodzieżowa 5, dalej 

jako PMDK. 

b. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach organizacji i 

prowadzenia Konkursu fotograficznego  przez PMDK. 

c. Uczestnik Konkursu fotograficznego ma prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. 

d. Podanie PMDK danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 
                                                     

..………………………………………………………………….. 
Data, miejscowość i czytelny podpis rodzica / 

opiekuna uczestnika lub uczestnika pełnoletniego 
 

 

 


