
 

 

Konkurs fotograficzno – krajoznawczy 

„4 pory roku”  

Edycja I - Kapliczki ziemi krośnieńskiej 

 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

  

Celem konkursu jest: 

 

1) Pobudzenie zainteresowania mieszkańców i turystów odwiedzjących region, 

materialnym i niematerialnym dziedzictwem ziemi krośnieńskiej.  

2) Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych i poczucia szacunku dla starszych 

pokoleń. 

3) Wzmocnienie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego, przekazywanego 

we wspomnieniach najstarszych. 

4) Rozwój warsztatu fotograficznego u młodzieży i dorosłych. 

5) Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności i uczestnictwa w życiu kulturalnym.  

 

§ 2 

Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, sekcja Regionalnego 

Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie; ul. Kolejowa 29 a, 38-400 Krosno. 

 

 

 

 

 



 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzony w następujących 

kategoriach wiekowych: 

 - osoby urodzone w latach 2002 - 2007,   

 - osoby urodzone przed 2002 rokiem. 

 

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 14 lat, a nie ukończyły 

lat 18, mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna prawnego. 

 

3.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora,  

a także inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu                                                 

i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.  

 

4. Na pracę nadesłaną na konkurs powinno się składać zdjęcie kapliczki z ziemi 

krośnieńskiej (jako ziemię krośnieńską przyjmuje się region który pod względem 

geograficznym tworzą: środkowa i wschodnia część Beskidu Niskiego, fragmenty 

Pogórzy Środkowobeskidzkich – Jasielskiego i Bukowskiego, centralna i wschodnia 

część Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej oraz Pogórza: Dynowskie i Strzyżowskie) oraz opis 

(wzór opisu jest załącznikiem do niniejszego regulaminu) zawierający lokalizację 

kapliczki, jej historię i/lub ciekawostki z nią związane. Opis ten powinien być 

sporządzony samodzielnie, w oparciu o informacje ustne (historię mówioną, 

wspomnienia ludzi), w drugim rzędzie o literaturę przedmiotu. Opis przepisany w 

całości z jednego źródła będzie uznany za plagiat i nie będzie brany pod uwagę przy 

ocenie prac. Nie określa się jego minimalnej długości. Może to być nawet kilka 

ciekawych zdań o danym obiekcie. Przy sporządzaniu opisu, w przypadku korzystania 

z literatury przedmiotu, prosimy o podanie przypisów oraz bibliografii.             

 

 



 

 

W przypadku opisu sporządzonego w oparciu o informacje ustne, należy podać imię           

i nazwisko informatora.  

 

5. Każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku w formacie JPG. Plik 

powinien być przygotowany do druku w formacie 30 x 45 cm lub 30 x 40 cm. Każdy 

plik powinien posiadać objętość nie większą niż 5 MB i rozdzielczość 300 DPI. Prace 

fotograficzne powinny być dostarczone w postaci załącznika do wiadomości e-mail, 

zatytułowanej: „Konkurs fotograficzno– krajoznawczy, 4 pory roku – edycja I, „Kapliczki 

ziemi krośnieńskiej” wysłanej na adres:  biuro@etnocentrum.pl 

 

6. Do nadesłanych na konkurs zdjęć na konkurs należy dołączyć uzupełniony Opis 

zdjęcia w formacie pdf oraz podpisaną Kartę zgłoszenia, w formie skanu. Opis i karta 

stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.   

 

7. Każdy z uczestników może wysłać maksymalnie 4 zdjęcia konkursowe wraz z opisami 

towarzyszącymi każdej fotografii, pod warunkiem wysłania każdego zdjęcia, opisu            

i karty w osobnej wiadomości e-mail. Jedna wiadomość e-mail nie może przekraczać 

10 MB.  

 

8. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich,                                            

z zastrzeżeniem obowiązku wskazania autora w przypadku późniejszego wykorzystania 

prac przez Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Zdjęcia będą wykorzystywane do 

publikacji na stronie i portalach społecznościowych, a wybrane z nich wykorzystane 

do kalendarza i na wystawie. 

 

9. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, filię Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza                

w Krośnie (ul. Kolejowa 29a) jako Administratora danych osobowych uczestnika              

w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu fotograficzno– 

krajoznawczego, 4 pory roku – edycja I, „Kapliczki ziemi krośnieńskiej”. Podstawowe 

informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w RCKP i przysługujących  

uczestnikom konkursu prawach znajdują się na stronie: http://bityl.pl/3M9AD 

 



 

 

10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas wydarzeń 

związanych z konkursem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w tym 

na wykorzystanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem  uczestnika w materiałach 

promocyjnych i dowolne ich umieszczanie na wszystkich polach eksploatacji, a także 

na wykorzystanie motywów graficznych z prac konkursowych w celach reklamowych 

i promocyjnych Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.  

 

11. Konkurs odbywa się pod patronatem Fotoklubu RCKP Krosno.  

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

  

1.  Prace należy dostarczyć pocztą e-mail  w terminie od 3 lutego 2021 r. do 31 

października 2021 r. do Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, na adres: 

biuro@etnocentrum.pl.  

 

2. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości 

e-mail.  Każda otrzymana przez Organizatora na konkurs wiadomość otrzyma                   

e-mailowe potwierdzenie jej odebrania. W przypadku nie otrzymania wiadomości 

zwrotnej z potwierdzeniem w przeciągu 5 dni, prosimy o kontakt telefoniczny:  13 47 43 

512 
 

3.  Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 Walory nadesłanego zdjęcia – jakość, kompozycja, kolorystyka, etc. 

 Treść opisu kapliczki – skorzystanie ze źródeł odnoszących się do wspomnień 

ludzi na jej temat (publikacje etnografów, pasjonatów regionu, historyków, 

etc.) lub wykorzystanie spisanych przez siebie relacji starszych osób.  

 

3. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

Wśród członków jury będą osoby związane z tematyką konkursu, niespokrewnione         

z uczestnikami.  

 

 



 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

  

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu. 

 

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu poprzez e-mail oraz 

poprzez zamieszczenie listy laureatów na stronie Organizatora: www.etnocentrum.pl 

w zakładce Aktualności.  

 

3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Etnocentrum 

Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie, na stronie www.etnocentrum.pl oraz w mediach 

społecznościowych organizatora.  

 

4. Zwycięskie zdjęcia (12 zdjęć = 6 nagród głównych + 6 wyróżnień) zostaną 

wydrukowane w formie kalendarza na 2022 rok.  

 

§ 6 

Nagrody 

  

1. Jury przyzna 6 nagród głównych - finansowych (w obu kategoriach, za pierwsze, 

drugie i trzecie miejsce) oraz po 3 wyróżnienia w każdej kategorii w postaci nagród 

rzeczowych. Łącznie nagrodzonych zostanie 12 zdjęć. Dodatkową nagrodą dla 

wszystkich zwycięzców będzie kalendarz na 2022 rok. 

2.  Wysokość nagrody finansowych w każdej z dwóch kategorii będzie wynosiła:  

a) I miejsce – 600 zł 

b) II miejsce – 300 zł 

c) III miejsce – 150 zł 

3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

 

 

 

 



 

 

Opis zdjęcia w konkursie fotograficzno – krajoznawczym 

„4 pory roku”  

Edycja I - Kapliczki ziemi krośnieńskiej 

 

Godło  

Tytuł pracy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis zawierający lokalizację kapliczki, jej 
historię i/lub ciekawostki z nią związane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Źródło opisu  
(imię i nazwisko informatora lub literatura 
przedmiotu: przypisy i bibliografia) 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Karta zgłoszenia w konkursie fotograficzno – krajoznawczym 

„4 pory roku”  

Edycja I - Kapliczki ziemi krośnieńskiej 

Imię i nazwisko autora  

Wiek autora  

Tytuł pracy  

Kontaktowy adres e-mail  

Numer telefonu kontaktowego  

Akceptuję zasady konkursu zawarte w Regulaminie 
„Wspomnienie z dzieciństwa”. Wyrażamy zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na 
potrzeby realizacji konkursu „Wspomnienie z dzieciństwa” w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997). Administratorem 
danych jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza z siedzibą 
przy ul. Kolejowej 1 w Krośnie. Zasady RODO dostępne są na 
stronie internetowej www.rckp.krosno.pl. Wyrażam zgodę na 
utrwalenie wizerunków własnych i prac konkursowych oraz 
na ich publikację w celu promocji w ramach konkursu. 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i powielanie 
zdjęć oraz nagrań video wykonanych w celu przygotowania 
wystawy prac w formie online, bez konieczności 
każdorazowego ich zatwierdzania, w tym na wykorzystanie 
zdjęć i nagrań z wizerunkiem moim/mojego podopiecznego 
w materiałach promocyjnych i dowolne ich umieszczanie na 
wszystkich polach eksploatacji. 

.............................................................................. 
data i podpis 

Podpis opiekuna prawnego:  

 

 


