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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pt. „TAJEMNICE ZESPOŁU PAŁACOWEGO W 

FALENTACH” 

 
 

Patronat: 

Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba 

Dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Państwowego Instytutu Badaw-

czego Pan Wacław Roman Strobel 

 

 

§1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu fotograficznego pod tytułem: „Tajemnice Zespołu Pałaco-

wego w Falentach” jest Centrum Kultury Raszynie w Raszynie.  

 

 

  §2 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty.  

2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie są zobowiązani przestrzegać zasad 

zawartych w Regulaminie. 

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

4. Każdy uczestnik zgłasza co najwyżej 5 prac fotograficznych wyłącznie w formie 

elektronicznej. 

5. Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w terminie 

do dnia 15 listopada 2022 roku /wtorek/ na adres mailowy: info@ckr.raszyn.pl 

z dopiskiem Konkurs fotograficzny pt. „Tajemnice Zespołu Pałacowego w Falentach”. 

Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące: 

– rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 3000 px, 

– RGB lub grey scale, 

– dopuszczalny format: JPG z maksymalną rozdzielczością. 
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6. Interpretacja tematu jest dowolna - związana z nazwą konkursu „Tajemnice Zespołu 

Pałacowego w Falentach”. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo wyboru prac do ekspozycji. 

8. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi 

konkursu zgody na bezpłatne bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych prac, bez 

żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w internecie 

we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z działalnością CKR.  

 

§3 

Komisja Konkursowa 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

3. Komisja Konkursowa przyjęła ocenę prac w dwóch kategoriach wiekowych: 

Kategoria I - uczniowie szkół podstawowych 

Kategoria II - młodzież i dorośli  

4. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz ewentualne 

wyróżnienia. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§4 

Nagrody 

1. Zwycięzcy otrzymają nagrody, w formie: 

I NAGRODA – karta podarunkowa „Empik” w kwocie 500 zł 

II NAGRODA –karta podarunkowa „Empik” w kwocie 300 zł 

III NAGRODA –karta podarunkowa „Empik” w kwocie 200 zł 

WYRÓŻNIENIA –karta podarunkowa „Empik” w kwocie 100 zł 

2. Nagrody ufundowane są przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy 

Instytut Badawczy oraz Centrum Kultury Raszyn w Raszynie. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. 

4. Laureaci nieobecni na wręczeniu nagród będą mogli odebrać nagrody w terminie do 

31 stycznia 2023 roku w siedzibie Organizatora przy Al. Krakowskiej 29A 

w Raszynie. 
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§5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest w siedzibie Centrum 

Kultury Raszyn i na stronie internetowej: www.ckr.raszyn.pl 

oraz na facebooku: https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury 

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

3. Wernisaż wystawy pokonkursowej pt.: „Tajemnice Zespołu Pałacowego w 

Falentach” odbędzie się w Galerii Q Centrum Kultury Raszyn na przełomie 

listopada i grudnia 2022 roku - o dokładnej dacie uczestnicy zostaną poinformowani. 

4. Z przyczyn niezależnych od Centrum Kultury Raszyn uniemożliwiających 

zorganizowanie wernisażu na przełomie listopada i grudnia 2022 roku wystawa 

zostanie zaprezentowana i udostępniona na stronie internetowej oraz facebooku 

CKR. 

http://www.ckr.raszyn.pl/
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