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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 „WIANKI SANDOMIERSZCZYZNY 2022” 

§1
Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wianki Sandomierszczyzny” jest Fundacja 
„Sandomierka” (dalej: Organizator).

2. Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu Zarządu Powiatu Sandomierskiego, realizacji 
publicznej nr 3, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury. 

§2
Cele konkursu

1. Celem konkursu jest stworzenie przestrzeni dla komunikacji międzypokoleniowej oraz 
promowanie kultury regionu Powiatu Sandomierskiego, w celu wzmocnienia 
ponadczasowej, prastarej tradycji jaką jest wyplatanie wianków. 

2. Ponadto celem konkursu jest: 
• zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania i kontynuowania dawnych tradycji
• promowanie rozwoju pasji fotograficznej wśród amatorów 
• promowanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży 
• promocja regionu Ziemi Sandomierskiej poprzez fotografię amatorską 
• uwrażliwienie na piękno przyrody 
• wspomaganie rozwoju zdolności manualnych i artystycznych wśród dzieci i młodzieży.

§3
Uczestnicy konkursu, nagrody

1) Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat (do momentu 
ukończenia szkoły), zamieszkujących Powiat Sandomierski. 

2) Dzieci i młodzież mają za zdanie zaprosić do współpracy osobę reprezentującą starsze 
pokolenie, znające tradycyjne techniki wyplatania wianków.

3) Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu o łącznej wartości 1400 
zł.

§4
Zasady ogólne konkursu

1. Przedmiotem konkursu są cyfrowe prace fotograficzne, wykonane samodzielnie.
2. Sugeruje się zaproszenie do współpracy przedstawiciela starszego pokolenia, który będzie 

pełnił rolę „przewodnika” po technikach wyplatania wianków oraz doradczą przy wyborze 
koncepcji artystycznej. 
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3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego samodzielnie 
stworzony wianek w scenerii naturalnej, znajdującej się na terenie Powiatu 
Sandomierskiego.

4. Jury będzie zwracało szczególną uwagę na przedstawienie takich rzeczy jak walory 
przyrodnicze,  krajobrazowe czy architektoniczne raz elementy tradycji Sandomierszczyzny.
Prace będą oceniane pod kątem estetyki, staranności wykonania zdjęcia a także wykazanej 
kreatywności. 

5. Jury nie zwróci uwagi na prace z ogólnie pojętym wulgarnym lub obraźliwym przekazem. 
6. Prace należy nadsyłać w formacie JPG.
7. Rozmiar nadesłanych plików winien być nie mniejszy niż 3MB i nie większy niż 10MB.
8. Oryginalne pliki należy zachować do rozstrzygnięcia konkursu, ponieważ uczestnicy 

konkursu mogą być proszeni o przesłanie oryginalnego zdjęcia w celu weryfikacji oraz 
wydruku wysokiej jakości.

9. Uczestnik nadsyłający zdjęcie, powinien uprzednio nadać mu tytuł, pod którym fotografia 
będzie mogła być publikowana.

10. Prace należy nadsyłać w załączniku na adres mailowy konkurs@sandomierka.pl
11. W wiadomości należy zawrzeć informacje według schematu: tytuł pracy, miejsce gdzie 

wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, określenie osoby pełniącej funkcję pomocnika
w wyplataniu wianka (np. mama, babcia, ciocia, brat, sąsiad itp.), dane kontaktowe (adres, 
telefon, e-mail). /Załącznik nr 2 do regulaminu/

12. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie jedną fotografię. 
13. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się mailowo (Załącznik nr 1 do

regulaminu), na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zakwalifikowanych
prac na profilu społecznościowym Organizatora, stronie internetowej Organizatora oraz w mediach
lokalnych a także na wystawie konkursowej podczas Festiwalu Dookoła Wody w dnia 23 -24
lipca w Sandomierzu.

§5
Zasady szczegółowe konkursu

1. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
2. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.
3. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na
fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikacje tego wizerunku w ramach konkursu
i działań promocyjnych Fundacji. Załącznik nr.3

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

§ 6
Termin i miejsce składania prac

1. Prace należy nadsyłać najpóźniej do 30.06. 2022 r.
2. Prace należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: konkurs@sandomierka.pl  w tytule

wiadomości wpisując: „Konkurs Fotograficzny – Wianki Sandomierszczyzny”.
3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie 

otwarcie wiadomości.
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§7
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora w składzie: Ewa Ciepielewska -
malarka, performerka i aktywistka na rzecz ochrony przyrody, Andrzej Łada - członek
Związku Polskich Artystów Fotografików, Jacek Marczewski - członek Związku Polskich
Artystów Fotografików.

2. Decyzje jury są ostateczne.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatora

(www.sandomierka.pl oraz www.facebook.com/sandomierka) nie później niż 21 lipca.
4. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na scenę Festiwalu Dookoła Wody dnia 23 lub 24

lipca celem osobistego odbioru nagrody.
5. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 23.07.2022 lub 24.07.2022, podczas gali podsumowującej

projekt na Festiwalu Dookoła Wody w Sandomierzu.
6. Podczas podsumowania, wręczenia nagród zostaną zaprezentowane 3 zwycięskie prace oraz 2

prace odznaczone wyróżnieniem.
7. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
8. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród
9. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o

otrzymaniu nagrody rzeczowej.
                                                   

§8

Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej,
podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).

3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają
sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia
naruszenia Regulaminu.

4. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez
Organizatorów z nadesłanych zdjęć.

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2022 roku.
8. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy:

fundacja@sandomierka.pl.
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