
Imię i nazwisko ............................................................................................................................................

Adres ..........................................................................................................................................................

Nr telefonu .................................................................................................................................................

E-mail .........................................................................................................................................................

Rok urodzenia .............................................................................................................................................

Nr Tytuł  pracy Ewentualny komentarz

KARTA  ZGŁOSZENIOWA



1* - Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego 

"Zobaczyć dzieła Stwórcy - Wiosna 2021" i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

........................................................................
  /data i wyraźny podpis /

........................................................................
  /data i wyraźny podpis /

2* - Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...........................................................................................  

w Konkursie Fotograficznym "Zobaczyć dzieła Stwórcy - Wiosna 2021". Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu Konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.)

*  oświadczenie nr 1 wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w Konkursie.

** Oświadczenie nr 2 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w Konkursie.

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI  

I  WRAZ Z KONKURSOWYMI ZDJĘCIAMI  PRZESŁAĆ NA ADRES ORAGNIZATORA KONKURSU

E-mail: tarnow3@diecezja.tarnow.pl

Oświadczenia:



REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Piękno otaczającego nas świata przyrody - zwłaszcza budzącego się do życia w okresie wiosny 

- jest zdumiewający. Nie można wobec tego faktu przejść obojętnie. Tajemnica radości, kolorów i ciepła 

nowej rzeczywistości, skłania nas do zatrzymania i refleksji. Czyż piękno świata stworzonego przez Boga 

nie jest ciągle zaskakujące człowieka? Oczywiście, że tak. Dla każdego z nas to piękno, to coś bardzo 

osobistego. W kadrze można zatrzymać ulotne, przemijające chwile szczęścia, warte zapamiętania momenty, 

magię uczuć czy majestat i zaczarowany świat przyrody.

"Piękno jest obecne w naszym życiu, trzeba je tylko umieć dostrzec" - /Lubawski/

Zapraszamy wszystkich pasjonujących się fotografią oraz przyrodą do udziału w Konkursie Fotograficznym 
"Zobaczyć dzieła Stwórcy - Wiosna 2021".

I. Organizator:  Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie; Fundacja "Podzielmy się pięknem i dobrem".

II. Termin przebiegu Konkursu: 

* Nadsyłanie prac - do 22 Maja 2021 roku

* Obrady Jury - 29 Maja 2021 roku

* Ogłoszenie wyników - 06 Czerwca 2021 roku 

* Wystawa prac - Tarnów, ul. Klikowska 21 - / dolny kościół / - 06.06 - 20.06.2021 roku

„ZOBACZYĆ DZIEŁA STWÓRCY - WIOSNA 2021"



1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący profesjonaliści oraz amatorzy.

2. Osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców, bądź opiekunów prawnych.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej

parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie - www.mb.diecezja.tarnow.pl oraz  załączyć zdjęcia zgłoszone

na Konkurs.

4. Przesłanie maksimum 3 zdjęć w formacie JPG w wymiarach nie przekraczających 7 MB na adres  

- tarnow3@diecezja.tarnow.pl  jest równoczesne z akceptacja Regulaminu.

5. Jedna osoba może dokonać tylko jednego zgłoszenia.

6. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie zdjęć w dowolnej technice fotograficznej, odpowiadającej

tematyce konkursu, a tematem jest piękno wiosennej przyrody.

7. Wypełnienie Formularza i wysłanie pliku jest równoczesne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich

do prezentowanych zdjęć oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.

8. W przypadku naruszenia praw autorskich, bądź związanych z ochrona wizerunku osób trzecich, uczestnik

Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje

 się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

9. Przesłanie zdjęć na Konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi przez uczestnika Konkursu nieodpłatnej

licencji na bezterminową prezentację na wystawach oraz na nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych,

a także w wydawnictwach.

III. Uczestnicy i zasady konkursu.

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody.

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez trzyosobowe, profesjonalne Jury.

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

3. W Konkursie zostanie nagrodzonych 5 uczestników, którzy najlepiej oddadzą temat Konkursu

oraz którzy wyróżnią się pomysłowością, oryginalnością a ich prace będą posiadały wysokie walory artystyczne.

4. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

* I miejsce - 500 zł

* II miejsce - 400 zł

* III miejsce - 300 zł 

* IV miejsce - 200 zł

* V miejsce - 100 zł



5. Jury  zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, bądź przyznania większej ilości nagród.

6. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, które zostaną dostarczone pocztą.

7. Organizator zastrzega, że zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw z wygranej Nagrody na osoby trzecie.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 06 Czerwca 2021 roku.

 Od 06 Czerwca 2021 roku wyniki Konkursu będą dostępne na stronie internetowej parafii pw. Miłosierdzia

 Bożego w Tarnowie.

9. Nagrody dla zwycięzców Konkursu będą do odebrania w Kancelarii parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie  

w terminie do 15 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.

10. W przypadku nieodebrania nagród przez zwycięzców w ciągu 15 dni od otrzymania powiadomienia

o wygranej, nagrody przepadają.

11. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody

 z przyczyn leżących po stronie uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

V. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w stosunku , do którego powziął uzasadnione

podejrzenie, że działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie Konkursu, 

albo w sposób sprzeczny z prawem.

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
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