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REGULAMIN KONKURSU 

„WIOSNA W OBIEKTYWIE” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wiosna w obiektywie” i jest zwany 

dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu 

Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 41, 05-800 Pruszków, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

3. Konkurs jest finansowany w ramach działalności Rady Rodziców przy 

Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie. 

4. Celem konkursu jest: 

 popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego 

czasu, 

 prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości 

estetycznej, 

 zaktywizowanie społeczności Młodzieżowego Domu Kultury. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 12-30 kwietnia 2021r. Prace 

konkursowe zostaną umieszczone na stronie Młodzieżowego Domu Kultury  

w dniach 30.04-07.05.2021. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia 

stałe w Młodzieżowym Domu Kultury w roku szkolnym 2020/2021 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:  

a) dzieci w wieku do lat 9, 

b) młodzież w przedziale wiekowych od 10 do 17 lat. 

 

III. TEMATYKA I FORMAT PRACY 

 

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii przedstawiającej oznaki 

wiosny. 

2. Prace konkursowe należy przesłać w formacie JPG o maksymalnej pojemności 

do 3 MB. 

3. Praca konkursowa powinna być opisana inicjałami uczestnika i przesłana jako 

załącznik do wiadomości mailowej. W treści maila należy umieścić dane 

uczestnika: imię, nazwisko i wiek. 
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III. WARUNKI KONKURSU 

 

1. Uczestnik może złożyć jedną pracę. 

2. Wybór kadru i wykonanie zdjęcia powinno być samodzielną pracą uczestnika.  

3. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć  

z konkursu na stronie internetowej www.mdkpruszkow.pl. 

4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

regulaminu konkursu. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

 

1. Prace należy przesyłać na adres: radarodzicow@mdkpruszkow.pl w terminie 

do 23.04.2021 r. 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Jury konkursowe w składzie Prezydium Rady Rodziców wyłoni zwycięzców  

w terminie do 29.04.2021 r. 

2. W ocenie pracy brane pod uwagę będzie: 

a) zgodność z tematyką, 

b) estetyka pracy, 

c) walory artystyczne, 

d) oryginalność. 

3. Organizator przyzna trzy (I miejsce, II miejsce, III miejsce) nagrody główne  

w każdej kategorii wiekowej. 

Każdy uczestnik otrzyma dyplom. Dopuszcza się miejsca ex aequo. 

4. Za zajęcie pierwszego miejsca w obu kategoriach wiekowych przewidziana jest 

atrakcyjna nagroda – profesjonalna sesja fotograficzna. Za pozostałe miejsca 

przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej 

www.mdkpruszkow.pl w zakładce Konkursy.  

6. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna.  

7. Odbiór nagród konkursowych nastąpi w terminie od 04 maja do 14 maja 2021 r. 

Nagrody będą wydawane w sekretariacie MDK. 

8. Sytuacje nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

http://www.mdkpruszkow.pl/
http://www.mdkpruszkow.pl/

