
Regulamin konkursu fotograficznego „Konkursy mgFoto” 

 I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej 
oraz Straż Miejska – Myślenice (zwane dalej Organizatorami). 

2. Konkurs  jest częścią projektu  cyklicznych konkursów fotograficznych, 
organizowanych przez mgFoto,  trwających 3 miesiące, oraz częścią programu 
DAJMY MŁODYM SIŁĘ – Razem Przeciwko Przemocy. Wyniki zostaną podane na 
stronie Facebook’owej grupy „Konkursy mgFoto” oraz na www.mgfoto.pl oraz w 
mediach lokalnych. 

3. Nagrody będą przyznawane w II kategoriach: 

   - Ogólnoświatowej 

   - Lokalnej (dotyczy mieszkańców Małopolski) 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Honorowy Patronat nad konkursem obejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, 
Pan Jarosław Szlachetka 

6. Sponsorami nagród są: Urząd Miasta i Gminy Myślenice oraz Stowarzyszenie 
Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto”, 

 II Uczestnicy 

1. W Konkursie mogą wziąć udział: 

-  członkowie grupy Facebook’owej „Konkursy mgFoto”. Organizator dopuszcza 
zapraszanie przez każdego uczestnika swoich znajomych do grupy „Konkursy 
mgFoto”, zostaną oni dołączeni do grupy po zaakceptowaniu przez organizatora 

- wszyscy zainteresowani,  którzy prześlą swoje prace na adres: 
konkursy@mgfoto.pl 

 2. W Konkursie mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy 
Fotograficznej (za wyjątkiem jurorów i administratorów grupy „Konkursy mgFoto”). 

 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą 
pisemną rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan takiej zgody należy 
przesłać na adres konkursy@mgfoto.pl 

 III Zasady Konkursu 

1.  Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace.  

http://www.mgfoto.pl


2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, Organizator dopuszcza wyraźną 
ingerencję graficzną. 

3. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu polega na: 

- dodaniu zdjęć do Albumu znajdującego się na stronie grupy „Konkursy mgFoto - 
https://www.facebook.com/groups/1092440410787418/ lub  

- przesłaniu na adres konkursy@mgfoto.pl, w temacie należy wpisać „Konkurs Stop 
Hejt” a w treści imię i nazwisko i kod pocztowy 

4. zdjęcia można dodawać do 30.09.2019 godz 22;00. 

5. Prace muszą spełniać następujące kryteria:  

- minimalny wymiar dłuższego boku to 1200px a  maksymalny 1600px, format: 
JPEG, 

- zdjęcie musi mieć związek z tematem konkursu, 

- każde zdjęcie powinno posiadać tytuł w celu ułatwienia oceniania prac przez 
jurorów, w przypadku jego braku, Administrator strony doda odpowiedni numer 
zdjęcia jako tytuł. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, naruszające regulamin, 
niemające związku z tematem Konkursu lub naruszające dobre obyczaje oraz 
dodane po zakończeniu terminu przesyłania zdjęć. 

7. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

 - akceptuje niniejszy Regulamin;  

 - jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu 
pracy (modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz 
publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby 
zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik 
Konkursu;  

 - wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu 
zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.
833 z póz. zm. 

 - udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji 
niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony 
oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć w celach promocyjnych 
dotyczących konkursu. 

 V Jury 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.  

2. Jury składa się z 5 osób , w tym Przewodniczącego. 

https://www.facebook.com/groups/1092440410787418/
mailto:konkursy@mgfoto.pl


3. Skład : 

- Diana Lapin – Przewodnicząca Jury, członek ZPAF 

- Mariusz Węgrzyn – członek Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej, 
przedstawiciel Straży Miejskiej – Myślenice 

- Jarosław Szlachetka – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, pełniący Patronat 
nad konkursem 

- Tomasz Sikora – wybitny polski artysta fotografik 

- Petr Vlasák – gość z zagranicy, artysta fotografik z Czech 

               4. Jury, po zakończeniu konkursu, głosuje wirtualnie na fotografie odrębnie w 
obydwu    kategoriach, przyznając punkty wg zasady; 

    1. miejsce – 10pkt, 

    2. - 9pkt. 

    3. - 8pkt.  

    4. - 7pkt. 

    5. - 6pkt. 

    6. – 5pkt. 

    7. – 4pkt 

    8. – 3pkt. 

    9. – 2pkt 

  10. – 1pkt 

5. Juror jest zobowiązany przesłać swój werdykt w ciągu 14 dni od zakończenia 
konkursu. 

6. W przypadku gdy dwa lub więcej zdjęć otrzyma identyczną liczbę punktów o 
kolejności zadecyduje Przewodniczący Jury 

 VI Nagrody 

1. Organizator przewiduje  następujące nagrody: 

a) Kategoria ogólnoświatowa 

I miejsce: Kamera Sportowa 4K Ultra HD wraz z akcesoriami, Album 10 lat 
mgFoto, Dyplom, publikacja zwycięskiego zdjęcia na łamach „Gazety 
Myślenickiej: oraz stronie www.mgfoto.pl. 



b) Kategoria lokalna (Małopolska) 

I miejsce Tablet Huawei, Dyplom, pendrive 

II miejsce Kamera Sportowa, Dyplom, pendrive 

III miejsce PowerBank, Dyplom, pendrive 

2. - Nagrody rzeczowe w kategorii ogólnoświatowej są wysyłane tylko do 
krajów Unii Europejskiej.  

3.Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień, osoby wyróżnione 
otrzymają dyplomami w formie elektronicznej 

4. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową lub 
poprzez facebook. 

5. Sposób wręczenia nagrody zostanie ustalony ze zwycięzcą 

VII Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.


