
 

UWAGA KONKURS !!!

Rada Osiedla Głębokie-Pilchowo serdecznie zaprasza amatorów i 
zawodowców, w każdym wieku do udziału w pierwszym, osiedlowym  
konkursie fotograficznym. Nasze spotkania z fotografią zaczynamy od 
tematyki:

WODA I LAS WOKÓŁ NAS

Prace z Waszych archiwów lub przygotowane specjalnie na konkurs 
prosimy składać / przesyłać drogą elektroniczną na adres 
rada@glebokie.osiedla.szczecin.pl, w terminie do dnia 15.11.2019. 

W siedzibie Rady przyjmujemy również wydrukowane zdjęcia, w 
formacie nie mniejszym niż 13 x 18 cm.

Regulamin konkursu dostępny jest :
na stronach Rady Osiedla http://glebokie.osiedla.szczecin.pl/, w 
zakładce Wydarzenia,
na facebook’u: https://www.facebook.com/Rada-Osiedla-Głębokie-
Pilchowo-205763612802036/ ,
na osiedlowych tablicach informacyjnych,

mailto:rada@glebokie.osiedla.szczecin.pl
http://glebokie.osiedla.szczecin.pl/


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
(KONKURS)

1. Celem organizacji Konkursu jest włączenie w jak najszerszym wymiarze lokalnej 
społeczności w życie osiedla i jego otoczenia oraz tworzenie zasobów do 
ewentualnego wykorzystania jako elementów ekspozycyjnych przy organizacji 
imprez okolicznościowych. Konkurs w założeniach ma budować zainteresowanie 
uczestników tworzeniem „małych wartości” budujących wrażliwość na sztukę, 
kompozycję, otoczenie itp.

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody przez autorów zdjęć na 
ich wykorzystywanie dla potrzeb Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo.

3. Prace gromadzone podczas konkursów będą wykorzystywane na stronach www 
Osiedla w dedykowanych zakładkach (np. galeria) oraz wykorzystywane w 
materiałach informacyjnych, portalach społecznościowych itp. przygotowywanych 
przez Radę.

4. Konkurs jest otwarty bez ograniczeń wiekowych.
5. Rada Osiedla Głębokie-Pilchowo opublikuje tematykę od 2 do 4 konkursów w roku 

w celu umożliwienia zainteresowanym przygotowanie prac nawiązujących do 
interesujących uczestników grup tematycznych w dłuższej perspektywie czasowej.

6. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej, w wyznaczonych dla 
danego konkursu terminach na adres :  rada@glebokie.osiedla.szczecin.pl.

7. Zgromadzone zdjęcia będą prezentowane podczas wskazanej imprezy 
okolicznościowej organizowanej przez Radę, a następnie wystawione będą w 
Bibliotece osiedlowej przez okres 7 dni od daty imprezy inauguracyjnej 
zawierającej prezentację prac konkursowych.

8. Prace prezentowane podczas ekspozycji konkursowej nie będą zawierały nazwisk 
autorów, mogą jedynie zawierać tytuł zdjęcia. Każda praca posiadać będzie swój 
własny numer przypisany do danego autora i prezentowanego zdjęcia. Możliwe jest 
zgłoszenie do konkursu większej niż jednej fotografii.

9. Wybór najlepszych zdjęć odbywać się będzie przez głosowanie polegające na 
zbieraniu głosów od uczestników imprezy/wystawy.

10. Rada Osiedla posiadać będzie prawo do przyznania wyróżnienia dla jednej z 
wystawianych prac, niezależnie od listy głosów oddanych na inne prace.

11. Najlepsze prace wyróżnione będą poprzez ich prezentację z imieniem i nazwiskiem 
autora, publikację zdjęć w publikacjach/mediach społecznościowych Rady Osiedla 

12. W momencie uzyskania tytułu do prowadzenia osiedlowego klubu zwycięskie 
zdjęcia staną się elementem dekoracyjnym klubu/galerii.
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