
Rodzinny Konkurs Fotograficzny 
 

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i ich rodzin 

 

pt. „ Mój czas z rodziną ” 

 

Organizator: 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2. 

Cele konkursu:  

 Przedstawienie rodziny jako jednej z najwyższych wartości, 

 Doskonalenie umiejętności wyrażania i okazywania swojego przywiązania oraz 

miłości do rodziny, 

 Wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych. 

Uczestnicy: 

Adresatem konkursu są dzieci z placówek oświatowych z terenu Gminy Kleszczów i ich 

rodzice. 

Informacje organizacyjne: 

 

1. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 02.11.2022r. do 17.11.2022r. 

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy fotograficznej na dany temat, będącej 

oryginałem. 

3. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

4. Zdjęcie ma być wydrukowane lub wywołane w formacie A4. 

5. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

7. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu tylko jedną pracę fotograficzną z opisaną  

i przyklejoną na odwrocie metryczką ( metryczka - poniżej regulaminu). 

8. Pracę wraz z metryczką składamy do dnia 17.11.2022r. do godziny 15.00 do siedziby 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie. 

9. Zgłoszenie pracy do konkursu uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych oraz publikacje zdjęć na stronie internetowej GOPS Kleszczów. 



10. Zwycięzcy konkursu ogłoszeni zostaną 23 listopada 2022r. do godziny 15.00 na 

stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie 

https://www.gops.bip.kleszczow.pl/ w zakładce Zespół Interdyscyplinarny. 

11. W ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: 

a) Pomysłowość w ujęciu tematu i estetyka wykonania pracy; 

b) Samodzielność wykonanej pracy; 

12. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

13. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

14. Komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz trzy wyróżnienia.  

15. Nagrodą za zajęcie I miejsca jest rodzinna, świąteczna sesja fotograficzna. 

16. Organizator poinformuje laureatów konkursu o warunkach odbioru nagrody 

telefonicznie. 

17. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. 

18. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

19. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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