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Konkursu Fotograficznego 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

Piwniczna -Zdrój 2019 r. 
 
Organizator: 
Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój 
Współorganizator: 
Wiktor Baron Fotografia 
 
 
Cele i założenia programowe 
- utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
- gromadzenie najciekawszych fotografii krajobrazu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
 
Terminarz przebiegu konkursu 

Nadesłanie prac       30.09.2019r do godz. 15;00 

Ocena jury i  wręczenie nagród    po ogłoszeniu oficjalnych wyników 

  

Zasady uczestnictwa 
1.Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy                   z 
kraju   i zagranicy. 
2.Każdy uczestnik konkursu może nadesłać nieograniczoną liczbę prac. 
3.Każde zdjęcie powinno posiadać w tytule (nazwie pliku) pseudonim oraz numer zgodny z zapisanym w karcie zgłoszenia    
( Pseudonim/numer zdjęcia) 
4.Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 3500px. 
5.Organizatorzy powołują jury, które zdecyduje o: 

 – zakwalifikowaniu prac do konkursu 
 - przyznaniu nagród 

I nagroda  - 1000 zł 
II nagroda – 700 zł 
III nagroda – 500 zł 

Oraz nagrody rzeczowe  oraz udział w plenerze fotograficznym prowadzonym przez Wiktora Barona 
Jury ma prawo innego podziału nagród. 

Laureat jest zobowiązany do osobistego odbioru NAGRODY 
 

1.Jury przysługuje prawo kwalifikowania do nagród 
2.Zdjęcia nagrodzone i przesłane przechodzą na własność Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju w zachowaniem praw 
autorskich. 
3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w celach reklamowych w prasie i publikacjach 
związanych z konkursem oraz promowaniem Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój. 
4.Autorzy prac otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
5.Wszystkie części obrazu muszą być sfotografowane przez autora, który posiada prawa autorskie do wszystkich 
nadesłanych prac. 
6.Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 
7.Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do  30.09.2019r  do godz. 15;00 Na adres e-mail 
gmina@piwniczna.pl. 

Zdjęcia oraz karta zgłoszenia mają być spakowane w archiwum zip, aby w mailu zgłoszeniowym widniał  jeden  
załącznik ( można skorzystać z serwisu wymiany pliku np. dropbox, wetranser) 

 
Informacji o  konkursie udzielają 
Wiktor Baron tel.665888409 
Elżbieta Polakiewicz tel 663763984 

 


