
 
 

 

 

Regulamin konkursu „Żychlin w barwach czterech pór roku”. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Żychlinie, a koordynatorem  

    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie.  

2. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Gminy Żychlin 

3.  Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, niezależnie od wieku czy miejsca  

    zamieszkania.  

4. Celem konkursu jest: 

• zachęcanie mieszkańców gminy  Żychlin do poszukiwania ciekawych zakątków w swoim   

   mieście,  

• ukazanie piękna zmieniającego się w ciągu roku krajobrazu w odsłonach czterech  

   pór roku,  

• możliwość prezentacji zdjęć  

5. Na konkurs składają się prace ukazujące Żychlin w różnych porach roku: 

  

• Zima. Nie każdy lubi zimę, ponieważ kojarzy się z chłodniejszymi dniami, błotem, zimnem. 

Ale zima to też piękne, malownicze krajobrazy, inspirujące do robienia zdjęć, na których 

uwiecznia się zachwycającą przyrodę, zabytki, pejzaże, ludzi. Każde miejsce może mieć dwa 

oblicza, z których jedno bywa niezauważone. W biegu i natłoku zajęć nie widzimy 

niepowtarzalnego charakteru naszego miasta, gminy czy ulubionego zakątka, a przecież 

każdego dnia powstają coraz to nowe inicjatywy wplatające w nasze codzienne życie element 

sztuki i kultury. Zatrzymaj się na chwilę, rozejrzyj uważnie i utrwal na fotografii  

i niepowtarzalny klimat swojej „małej ojczyzny”, 

 • Wiosna. Na dworze robi się coraz cieplej, dni stają się coraz dłuższe. Słońce zaczyna 

mocniej przygrzewać. Przyroda budzi się do życia. Na drzewach znów wyrastają malutkie 

zielone listki. Już wiosna. To szczególna pora roku. Wszystko po zimowym uśpieniu budzi 

się do życia na nowo. Pąki dojrzewają wraz ze słońcem. Spod śniegu wyłania się trawa, która 

osłabiona zimowym mrozem z każdym dniem robi się coraz bardziej zielona. Wkrótce na niej 

wyrosną pierwsze, nieśmiałe kwiaty. Zwierzęta budzą się ze snu zimowego, wygrzewają się 

w pierwszych promieniach słońca. Ptaki, które na zimę odleciały do ciepłych krajów, wracają 

do Polski. Zaczynają budować gniazda, by móc wychowywać potomstwo, które się wkrótce 

pojawi. Na dworze znowu słychać odgłosy zwierząt. Ludzie są szczęśliwi, zaczynają częściej 

i chętniej wychodzić ze swoich domów, aby pospacerować, pooddychać świeżym powietrzem 

i podziwiać piękno przyrody, 

  

 



 
 

 

 

• Lato. Lato to pora kwitnących magnolii, sadów mieniących się soczystymi jabłonkami. 

Nadaje blasku bujnej zieleni. Świat jest pełen żywych barw. Pachnie bez i szumi rwący potok. 

Piasek zamienia się w złoty pył. W spokoju, bez pośpiechu tańczą łabędzie na tafli 

błyszczącego jeziora. Promienie słońca ogrzewają beztrosko biegające dzieci. Nastał czas 

błogiego spokoju i rozleniwienia, wolnego od porannego dzwonienia budzików. Niebo 

zyskało barwę nieziemsko czystego błękitu. Najważniejszym elementem letniego krajobrazu 

jest wypełniające go całkowicie światło, które każdego ranka budzi nas przyjemnym ciepłem  

i niesioną przez siebie energią. Rozlewa się po ulicach, budynkach, parkach, rozpromienia 

ludzkie twarze. Miłość i przyjaźń rozkwitają w promieniach letniego słońca. 

• Jesień. Wakacje już się skończyły, słońce zeszło z nieba. W zapomnienie odeszły długie, 

słoneczne dni i ciepłe wieczory. Nastała jesień. Kraj zabłyszczał złotą barwą. W kroplach 

deszczu mienią się czerwono-żółte liście połyskujące na gałęziach. Dzieci zbierają kasztany  

i żołędzie, wszędzie słychać ich śmiech. W kadrze obiektywu widać piękne zabytki, 

zasypiające pola i łąki. Czuć melancholię i zadumę. Pod stopami przyjemnie szeleszczą 

wielobarwne liście. Przyroda o tej porze roku kryje w sobie tajemnice piękna. Uchwyćmy ją 

na fotografii.  

Właśnie na takie prace czekamy, tak piękne jak opisywane pory roku. Zapraszamy do udziału 

w konkursie. 

6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 1 fotografii o tematyce odpowiadającej  

właściwej porze roku. 

7. Ocenie będą podlegały tylko te prace, które będą przedstawiały Żychlin w czterech porach 

roku. Zwracana będzie uwaga na : wartość artystyczną zdjęcia, dopracowanie pod względem 

technicznym, oryginalność i niekonwencjonalność sfotografowanych miejsc. 

8. Zgłaszane fotografie powinny być dostarczone na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1  

w Żychlinie, ul. 1 Maja 25 ( sekretariat) do dnia 30 listopada 2017 roku:  

• w wersji papierowej wywołanej w rozmiarze 20x30 cm z dołączonym opisem  

             fotografowanego miejsca 

•  w wersji elektronicznej, na płycie CD/DVD w formacie JPG o rozdzielczości min.  

             3072x2304 pikseli i nie powinny przekraczać 8 MB.  

9. Fotografia musi być dopracowana pod względem artystycznym i technicznym. 

10. W celu dokonania podstawowej obróbki zdjęcia, zezwala się na:  

• retusz fotografii, polegający na korekcji polepszającej np. kolorystykę, nasycenie,  

             jasność lub kontrast całej fotografii,  

• wykonanie tzw. kadrowania, polegającego na wycięciu pewnego fragmentu  

             fotografii z całego, oryginalnego kadru. 



 
 

 

 

11. Niedozwolone są przeróbki zdjęcia odnoszące skutek jedynie na jego wybranych 

fragmentach, a w szczególności niedopuszczalne jest dodawanie lub odejmowanie 

fragmentów fotografii, dokonywanie fotomontażu oraz łączenie kilku fotografii. 

12. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki wodne lub daty, będą 

dyskwalifikowane. 

13. Wysłane zdjęcia nie mogą być wcześniej nagradzane czy wystawiane. Uczestnik konkursu 

oświadcza, że zgłaszane przez niego prace nie były wcześniej nagradzane. 

14. Każdy uczestnik musi dołączyć kwestionariusz osobowy, który jest załącznikiem do 

niniejszego regulaminu. 

15. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć również pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na udział w Konkursie. 

16. Uczestnik zgłaszając fotografię do konkursu jednocześnie oświadcza, iż jest jej autorem  

i posiada do niej wyłączne prawa autorskie, a wszystkie osoby widniejące na fotografii 

wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. 

17. Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu.  

18. Decyzje jury są ostateczne.  

19. Prace zgłoszone w konkursie mogą zastać opublikowane na stronie internetowej 

organizatora, w galerii Żychlińskiego Domu Kultury, Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Żychlinie, kalendarzu wydawanym przez Urząd Gminy Żychlin oraz innych materiałach 

lub publikacjach organizatora konkursu, bądź koordynatora 

20. Autorzy wyróżnionych fotografii zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo  

o wynikach konkursu.  Lista laureatów konkursu zostanie również zamieszczona na stronie 

internetowej organizatora oraz koordynatora 

 21. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  

Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z póź. zm.) dla potrzeb konkursu. 

22. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych 

oraz do ich poprawiania. 

23. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu  

i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście. 

24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do 

zmiany regulaminu 

 

 

 

 


