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Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza do udziału  

w 

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

dla dzieci i młodzieŜy pt. 

"Mój pupil i ja" 

 

REGULAMIN  

Organizator:  

Wodzisławskie Centrum Kultury,  ul. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śl.  

Patronem medialnym konkursu jest „Gazeta Wodzisławska”  

Partnerem konkursu jest grupa Młodzi IG oraz Studio Fotograficzne Finika z 

Wodzisławia Śląskiego 

 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs organizowany jest w ramach Akcji „Lato w mieście 2013” w Wodzisławskim 

Centrum Kultury. 

2.  Temat konkursu: Mój pupil i ja. 

3. Cele konkursu: 

− wyłonienie najciekawszych fotografii prezentujących dzieci i ich zwierzaki, 

− popularyzacja sztuki fotografowania, 

− popieranie twórczej aktywności wśród dzieci, 

− konfrontacja prac artystycznych dzieci. 

4. Konkurs adresowany jest do uczestników indywidualnych (prace zbiorowe nie 

podlegają ocenie) w wieku od 5 do 16 lat. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie max. trzech fotografii  

w dowolnym formacie (wywołanych). 

Do pracy konkursowej naleŜy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, 

wiek, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail rodzica / opiekuna. 

6. Prace naleŜy składać do 16 sierpnia 2013 r. w impresariacie WCK lub przesłać na 

adres: 

Wodzisławskie Centrum Kultury 

ul. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śl. 
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7. Wszystkie prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.  

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

8. Konkurs zakończony zostanie wystawą po-konkursową, która powstanie w holu 

głównym WCK pod koniec wakacji.  

9. WCK zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem fotograficznymi (zdjęcia prac 

i uczestników) powstałym podczas trwania wystawy zgodnie z ustawą o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z 4 lipca 1994 r. 

10. Ogłoszenie werdyktu, uroczyste wręczenie nagród i otwarcie po-konkursowej wystawy 

odbędzie się 25 sierpnia 2013 r. godz. 15.00 podczas imprezy plenerowej Wakacyjny 

Zwierzyniec na rynku w Wodzisławiu Śl. 

11.Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z prac w celach własnych (strona 

internetowa WCK, media społecznościowe, “Gazeta Wodzisławska” i inne). 

13. Pytania i odpowiedzi 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu moŜna uzyskać pod numerem telefonu: (0-

32) 455 48 55.  

14. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 


