
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

,,Powiat mogileński w obiektywie” 

 

1. Konkurs fotograficzny „Powiat mogileński w obiektywie” organizowany jest przez 

Młodzieżową Radę Miejską w Mogilnie, a jego celem jest promowanie aktywnego 

spędzenia czasu na świeżym powietrzu i rozwijanie pasji mieszkańców powiatu 

mogileńskiego.  

2. Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia w obrębie powiatu mogileńskiego, które może 

przedstawiać ciekawe rozwiązanie architektoniczne, przykład piękna lokalnej 

przyrody, interesujące sposoby spędzania wolnego czasu lub cokolwiek, co uczestnik 

uzna za zasadne.  

3. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która nie zajmuje się profesjonalnie 

wykonywaniem zdjęć. Za profesjonalistę uważa się osobę zatrudnioną na umowę o 

pracę. Umowę zlecenia, bądź umowę o dzieło lub inną, której przedmiotem jest 

wykonywanie fotografii, w szczególności fotografii reporterskich, w  tym osoby 

prowadzące własną działalność .  

4. Jury stanowią członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie, a głównym 

kryterium oceny będzie kreatywność oraz ciekawe podejście do tematu. 

5. Wywołane prace konkursowe, płytę CD zawierającą elektroniczną wersję prac 

( zapisaną w wersji TIF 300 DPI  lub JPG-DPI) należy przesłać pocztą lub dostarczyć 

osobiście na adres Urzędu Miejskiego w Mogilnie: ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno 

z dopiskiem na kopercie: Konkurs fotograficzny ,, Powiat mogileński w obiektywie”   

bądź dostarczyć do jednego z członków MRM w Mogilnie.  

6. Zdjęcia należy opatrzyć metryczką, w której uczestnik konkursu poda swoje imię i 

nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail oraz miejsce zrobienia zdjęcia.  

7. Każda osoba może dostarczyć trzy zdjęcia.   

8. Przyjmowanie prac kończy się dnia 20 czerwca 2017r o godz. 15.00. MRM zastrzega 

sobie czas na publikacje wyników do dwóch tygodni po zakończeniu konkursu.  

9. Zostaną nagrodzeni autorzy trzech najlepszych prac.  

10. MRM w Mogilnie zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika w przypadku 

stwierdzenia jego niesamodzielności lub stosowania fotomontaży.  

11. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

12. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych przez organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach marketingowych 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz.922) 

 


