
Regulamin  

Konkursu fotograficznego „Moje spojrzenie na miasto Chełm” 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności 

Społecznej „Triada”, z siedzibą w Chełmie. Konkurs jest finansowany z dotacji z 

Urzędu Miasta Chełm, zgodnie z umową nr W/DPK/39/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 

roku. 

2. Celem Konkursu jest: 

•  kreowanie aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej wśród mieszkańców 

miasta Chełm. Integracji i identyfikacji z miastem oraz wrażliwości na jego piękno i 

unikalną specyfikę kulturową, 

• Promocja miasta i jego wizerunku. 

3. Konkurs ma charakter otwarty i jest organizowany w trzech kategoriach: 

• Dzieci od lat 13 do lat 15 

• Młodzież od lat 16 do lat 19 

• Dorośli od lat 20 

4. W konkursie mogą brać udział prace związane tematycznie z miastem Chełm: 

• Fotografie mogą tworzyć cykl lub być osobnymi dziełami, 

• Fotografie powinny pokazywać miasto okiem i obiektywem ludzi wrażliwych 

na piękno i unikatowość miasta, ale także miejskiego krajobrazu z bogactwem 

miejsc, obiektów, wydarzeń, ludzi, 

• Nadesłane prace powinny być kreacją artystyczną, bądź też mogą 

dokumentować architekturę miejską, ze szczególnym uwzględnieniem 

istniejącej lub zanikającej zabudowy. Fotografie mogą ukazywać: ciekawe 

detale architektoniczne, zakątki, zaułki, klatki schodowe, strychy, piwnice, 

bramy, podwórka, studnie itp. – także na tle wydarzeń kulturalnych, 

sportowych, społecznych czy życia codziennego. Mogą portretować ludzi, 

utrwalać przyrodę na tle miasta, jego zabytki, ciekawe miejsca, architekturę, 

jego życie oraz historię. 

• Fotografie muszę być pracami autorskimi, 

• Technika prac jest dowolna, 

• Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

5. Organizator przewidział następujące nagrody pieniężne, finansowane ze 

środków otrzymanych z Urzędu Miasta Chełm:  

• Nagroda główna  w kategorii dorośli – 900 zł (dziewięćset zł) 

• Nagroda główna w kategorii młodzież – 600 zł (sześćset zł) 

• Nagroda główna w kategorii dzieci - 400 zł ( czterysta zł) 

Pozostałe nagrody bez rozgraniczeń wiekowych: 

• Nagroda za II miejsce – 500 zł (pięćset zł) 

• Nagroda za III miejsce – 400 zł (czterysta zł) 

• Jedenaście wyróżnień po 200 zł ( 11 x dwieście zł) 

6. Każdy autor prac może zgłosić do konkursu 3 zdjęcia. 

7. Format pojedynczego zdjęcia, zgłaszanego do konkursu: plik jpg. o pojemności 

wielkości max. 6 MB. 



8. Zdjęcia (pliki) wraz z „Kartą zgłoszenia” należy wysłać na mail organizatora: 

triada_foto_konkurs@wp.pl  do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

9. Wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszenia” listownie, na adres Organizatora: 

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”, ul. Wirskiego 14/64, 22-

100 Chełm, do dnia 31 sierpnia 2022 r. Liczy się data stempla pocztowego. 

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie uczestnika oraz uczestnik Konkursu. 

10. Autor zdjęć, zgłaszając swoje prace do udziału w Konkursie poświadcza, że: 

• Jest autorem zdjęć i wyłącznym dysponentem praw autorskich, 

• Prace nie są obciążone roszczeniami osób trzecich, 

• Wraża zgodę na publikację zdjęć w celach konkursowych i z tym związanych 

oraz wyraża zgodę na nieodpłatne dysponowanie prawami autorskimi do zdjęć 

biorących udział w konkursie przez Organizatora Konkursu, Patronów i 

Sponsorów, w celach związanych z konkursem i promocją Miasta Chełm, 

• Uczestnik, wysyłając fotografie oświadcza, że osoby znajdujące się na 

przesłanych zdjęciach wyrażają zgodę na ich publikację. 

11. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona komisja wyborcza – Kapituła Konkursu, 

wyłoniona przez Organizatora. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie 

Organizatora oraz za pośrednictwem innych mediów, do dnia 15 października 2022 

roku. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji wystawy pokonkursowej; w 

tym przypadku autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz 

zaakceptowanych na wystawę – mogą być zobowiązani do ich wydrukowania i 

dostarczenia na swój koszt, do Organizatora, w formacie i jakości uzgodnionej 

z Organizatorem Wystawy. 

• Fotografie uczestników będą publikowane na stronie Organizatora Konkursu, 

Korona Art. Galery, na portalu chełmski.eu, a także w mediach lokalnych i 

innych oraz na stronach portali społecznościowych. 

12. Zgłoszenie prac w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez 

Uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych w związku 

z konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1998 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. Nr133 poz.883 z późn.zm. i przepisami pokrewnymi) 

13. Postanowienia końcowe: 

• Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia 

terminu konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, 

• Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu, bez podania 

przyczyny. 

• Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w 

niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje  - zostaną 

automatycznie wyłączone z konkursu, 

• Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu, 

• Konkursowi mogą patronować lokalne media, patroni honorowi oraz 

sponsorzy, 

• Dodatkowych informacji udziela Organizator, za pośrednictwem poczty 

 e-mail: triada_foto_konkurs@wp.pl      
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