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Regulamin konkursu fotograficzno-poetyckiego 
„WAKACYJNE STROFY” 
Organizowanego przez Fundację PROGRESSUS 

 

I. Wymogi dotyczące prac konkursowych:  

Własne zdjęcie (wykonane przez autora) opatrzone własnym wierszem(napisanym przez tego samego 
autora).  Zdjęcie i wiersz – fotografia i utwór poetycki, nigdzie dotąd niepublikowane, nie zgłaszane do 
konkursów fotograficznych i poetyckich jakiegokolwiek rodzaju; poświęcone wakacjom, odnoszące się 
do wakacji, z motywem przewodnim wakacji. 

II. Przepisy ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja PROGRESSUS.  

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta i  Gminy Krotoszyn. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na kategorie wiekowe: 

a. Kategoria I – do 18 roku życia włącznie; 

b. Kategoria II – od 19 roku życia i wyżej.                                                                                           

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Oceny przysłanych utworów dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są   
ostateczne. 

6. Laureaci konkursu otrzymają wyróżnienia ufundowane przez Fundację PROGRESSUS. 

7. Jury określi sposób przydziału wyróżnień i w razie potrzeby może zmienić zasady niniejszego 
regulaminu. 

8. Nadesłanie drogą elektroniczną prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, 
którego ostateczna  interpretacja należy do Jury konkursu. 

9. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, 
wykorzystanie przysłanych utworów w różnych  publikacjach, w mediach oraz  
w wydawnictwach.  

10. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na 
podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.  

III. Przepisy dotyczące prac 

1. Każdy autor może zgłosić 1 zdjęcie, opatrzone wierszem, napisanym dowolną techniką. 

2. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie 
potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora 
zdjęcia w lepszej rozdzielczości). 

3. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających 
zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - 
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rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, 
są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie 
zdyskwalifikowane. 

4. Do konkursu można zgłaszać tylko zdjęcia i wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie 
nagradzane. 

5. Jedno zdjęcie opatrzone jednym wierszem należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na 
adres emailowi: progressus.krotoszyn@gmail.com  

6. Każdy autor wypełnia, podpisuje i przysyła do organizatora skan oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu także na  adres emaliowy:  

progressus.krotoszyn@gmail.com  

7. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów. 

IV. Terminarz 
1. Konkurs trwa od 19.08.2019 r. do 30.09.2019 r. 

2. Zdjęcia wraz z wierszami nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych zdjęć i wierszy.                              
Jury decyduje o: 

a. zakwalifikowaniu prac do konkursu, 

b. umieszczeniu zdjęć i wierszy w pokonkursowej wystawie i ewentualnym 
wydawnictwie, 

c. przyznaniu wyróżnień. 

4. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 30 października 2019 r. 

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

6. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości 31 października 2019 r. roku na stronie 
internetowej  www.fundacjaprogressus.pl 

7. O uroczystym wręczeniu wyróżnień wszyscy laureaci zostaną poinformowani osobiście. 

8. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 21 listopada 2019 r. podczas koncertu „Wspomnienia z 
wakacji” w krotoszyńskim kinie. Początek koncertu godz. 17.00.  

 
 
Kontakt: 
Beata Antczak: 606 468 209 
Aleksandra Leja: 508 848 966 


