
REGULAMIN  

   MIEJSKIEGO  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO      

 

 

pn. „Wakacje bez uzależnień” 

 

1. Organizator konkursu: 

 

 

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Lipnie. 

Patronat nad konkursem obejmuje Burmistrz Miasta Lipna. 

 

 

 

2. Cele konkursu: 

 

 

 

Celem konkursu jest wykonanie fotografii ukazujących wakacyjny wypoczynek bez sięgania po alkohol, 

papierosy i narkotyki. Fotografie będą wykorzystane w materiałach promujących Miasto Lipno (np. 

wystawa pokonkursowa). Celem Konkursu jest również popularyzacja i promocja turystyki jako 

elementu życia codziennego i sposobu na rekreację. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

 

 

 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Lipnie. 

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech grupach wiekowych: 

 I grupa wiekowa:  uczniowie szkół podstawowych klas I-III szkół podstawowych  

z Miasta Lipna 

 II grupa wiekowa: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych  

z Miasta Lipna 



 III grupa wiekowa: uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII szkół podstawowych z Miasta 

Lipna 

 

Od uczniów biorących udział w konkursie, wymagana jest zgoda rodziców albo opiekunów prawnych. 

 

 

4. Zasady udziału w konkursie: 

      a)  Udział w konkursie jest dobrowolny. 

      b) Zdjęcia muszą byd wykonane w dowolnym miejscu wakacyjnego wypoczynku, samodzielnie 

przez uczestnika konkursu. 

      c)  Prace muszą spełniad następujące parametry: zdjęcie papierowe rozmiar 15 x 

           21 cm + zdjęcie elektroniczne tożsame ze zdjęciem papierowym, format JPG, 

           dobrej jakości, zapisane na płycie CD lub DVD. 

      d)  Zgłoszone prace nie mogą zawierad podpisów, znaków, cyfr, dat. 

      e)  Każdy uczestnik może zgłosid do konkursu maksymalnie 5 fotografii               

     f)   Do każdej fotografii należy wypełnid osobną kartę zgłoszenia. 

g)  Prace konkursowe wraz z potrzebnymi załącznikami należy dostarczyd 

           w kopercie z dopiskiem: Miejski Konkurs Fotograficzny pn. „Wakacje bez uzależnieo” do 

sekretariatu  Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22 do dnia 23 września 2022 

roku. 

 h) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dysponowania przekazanymi 

          zdjęciami i nie będzie zwracał zgłoszonych prac. 

 

 

 

5. Nagrody i wyróżnienia: 

 

 

 

Do oceny zgłoszonych prac zostanie powołana komisja, która autorom najlepszych prac przyzna 

nagrody i dyplomy. Nagrody za I, II i III miejsce zostaną przyznane w I, II i III grupie wiekowej. Komisja 

może przyznad wyróżnienia lub dokonad innego podziału nagród. 

Informacja o wynikach konkursu oraz wręczeniu nagród i dyplomów zostanie podana na stronie: 



www.umlipno.pl oraz www.mck-lipno.pl  

 

8. Postanowienia końcowe: 

 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osoby trzeciej przez Uczestników. 

 Organizator zastrzega sobie możliwośd zmiany niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

http://www.umlipno.pl/
http://www.mck-lipno.pl/

