
Konkurs Fotograficzny  

MRĄGOWO ZŁAPANE W FOTOGRAFII 

REGULAMIN 

 
 

I. ORGANIZATORZY 

 

Centrum Kultury i Turystyki - www.ckit.mragowo.pl 

Urząd Miejski w Mrągowie  

Projekt realizowany ze środków finansowych Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Koordynator - Wojciech Koliński, kontakt – mragowozlapane@wp.pl. 

 

 

II. CELE KONKURSU  

 

- promocja Mrągowa 

- uświetnienie obchodów 670-lecia Mrągowa 

- wymiana doświadczeń, konfrontacja osiągnięć fotograficznych 

- rozwój kreatywności i twórczej aktywności  

- popularyzacja twórczości artystycznej oraz sztuki fotografii  wśród mieszkańców Mrągowa  

  (możliwa indywidualna konsultacja z zawodowym fotografem) 

 

 

III. TEMATYKA ZDJĘĆ 

 

Treść fotografii powinna jednoznacznie kojarzyć się z Mrągowem.  

Konkurs rozgrywany jest w 4 kategoriach: 

1. Miasto Ludzi Aktywnych 

2. Miasto wydarzeń 

3. Unikatowa przestrzeń Mrągowa 

4. 4 pory roku (zima, wiosna, lato, jesień) 

 

 

IV. UCZESTNICY 

 

W  konkursie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Mrągowa oraz osoby spoza 

Mrągowa, amatorzy i profesjonaliści. W przypadku uczestnika niepełnoletniego wymagana 

jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna. 

 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

 

Prace należy składać najpóźniej w terminie do 15 października 2018 r. do CKiT w 

Mrągowie, ul. Warszawska 26 – dział organizacji imprez, tel. 89 743 34 53. 

 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnik składa max. 4 fotografie (maksymalnie po 2 w różnych kategoriach). 

2. Prace należy składać w formie plików elektronicznych na nośniku pendrive.  

Minimalne parametry plików format jpg – 1984 x 2835 , kolorowe, czarno- białe, lub 

inne, nadające się do wydruku o minimalnych wymiarach 40 x 60 cm.  

 



Do prac należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do 

Regulaminu, dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.ckit.mragowo.pl lub  w 

wersji papierowej w dziale organizacji imprez CKiT.  

3. Prace powinny być zabezpieczone przed potencjalnym zniszczeniem. Organizator nie 

bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac. 

4. Organizator w trakcie trwania konkursu i po jego zakończeniu może wykorzystać 

zgłoszone prace w celach związanych z konkursem oraz wystawiać, prezentować i 

udostępniać publicznie, z podaniem imienia i nazwiska (lub pseudonimu) autora. 

5. Organizator nie odpowiada za treść zdjęć. Zgłoszenie jest równoznaczne z 

oświadczeniem autora o zgodzie osób występujących na zdjęciu, na jego 

nieograniczoną prezentację. 

6. Organizator nie zwraca prac autorowi. Prace po przekazaniu organizatorowi stanowią 

własność CKiT  Mrągowie i Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 

7. Udział w konkursie uwarunkowany jest podpisaniem oświadczenia dotyczącego praw 

autorskich, którego treść znajduje się w formularzu zgłoszeniowym. Brak podpisu w 

formularzu, związany jest z nie wyrażeniem udziału w Konkursie.  

8. Organizatorzy zastrzegają prawo do wycofania zdjęcia z konkursu z powodu 

niewłaściwych parametrów technicznych. 

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

VII. JURY 

1. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora pod 

przewodnictwem fotograf - Renaty Dąbrowskiej. W skład jury wejdą profesjonaliści z 

dziedziny fotografii, przedstawiciele organizatora, Wojciech Koliński – koordynator  i 

autor projektu.  

2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania 

nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego rzeczowego nagrodzenia 

Uczestników Konkursu.  

3. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane, w mediach lokalnych oraz na stronach 

internetowych organizatora.  

4. Werdykt Jury jest ostateczny i prawnie wiążący dla wszystkich uczestników Konkursu. 

Organizator dopuszcza zmianę wyników konkursu i odebranie nagród w przypadku 

naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez laureata. Organizator zastrzega sobie 

prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych 

praw Uczestników.  

5. W konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele Jury oraz inni biorący bezpośredni 

udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym członkowie ich rodzin i osoby im 

najbliższe. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez 

Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę 

danych osobowych, adresu, adresu e-mail, nr telefonu, która uniemożliwia odszukanie 

Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.  

7. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym 

Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w konkursie, 

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z 

udziału w konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie 

Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody 

nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na 

zasadach ogólnych.  

 

 

 



VIII. NAGRODY 

1. Spośród nadesłanych zdjęć Jury wybierze 30 zdjęć (Miasto Ludzi Aktywnych – 6 zdjęć; 

Miasto wydarzeń – 6 zdjęć; Unikatowa przestrzeń Mrągowa – 6 zdjęć; 4 pory roku – 12 

zdjęć) , które będą wydrukowane, wystawione i dystrybuowane w formie pocztówek 

oraz użyte w dalszych działaniach organizatora. Pocztówki będą zawierały  informację o 

autorze zdjęcia.  

2. Spośród wyłonionych 30 zdjęć Jury konkursu wybierze zwycięskie zdjęcia i przyzna 

nagrody finansowe dla  uczestników. Najlepsze prace znajdą się na wystawie kończącej 

projekt, której otwarcie odbędzie się 9 listopada w Centrum Kultury i Turystyki. 

 

3. W każdej z 3 kategorii (Miasto Ludzi Aktywnych, Miasto wydarzeń, Unikatowa przestrzeń 

Mrągowa) zostaną przyznane następujące nagrody: 

a. I miejsce - 300 zł 

b. II miejsce - 200 zł 

c. III  miejsce - 100 zł 

W 4 kategorii (4 pory roku):  

a. 4 razy I miejsce za każdą porę roku - 150 zł 

b. 4 razy wyróżnienie za każdą porę roku – 50 zł   

4. Dodatkowo przyznana zostanie Nagroda Publiczności/Mieszkańców wyłoniona w drodze 

głosowania na FB – Miasto Ludzi Aktywnych wysokości 300 zł. 

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność autora w czasie ceremonii rozdania 

nagród. 

6. O miejscu i czasie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie lub mailem, a także na 

stronie www.ckit.mragowo.pl  

 

http://www.ckit.mragowo.pl/

