
 

VII Artystyczny Przegląd Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności 

APLAUZ - Tarnów 2018 
Edycja fotograficzna 

                                              
Regulamin uczestnictwa 

 
I. Organizatorzy: 
 Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, 
Szkoła Szczepanika w Tarnowie, 
Zakład Poprawczy w Tarnowie. 
 
II. Cele konkursu: 
  Cele ogólne: 

 Rozwijanie kreatywności, uzdolnień fotograficznych i wrażliwości artystycznej młodzieży. 

 Promowanie osiągnięć młodzieży uzdolnionej plastycznie. 

 Zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze . 
Cel szczegółowy: 

Konkurs na wykonanie zdjęć do VII Artystycznego Przeglądu Lawiny Animuszu, Uczucia, 
Zdolności – APLAUZ - Tarnów 2018. 

 
III.  Warunki uczestnictwa i Regulamin Konkursu: 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

2. Tematyka prac : ,,PRZEBUDZENIE ”. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. Fotografie mogą być 

wykonane w technice kolorowej, czarno-białej lub w sepii, na papierze fotograficznym w formacie 
minimalnym 30x40 cm oraz w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane  
w jak największej rozdzielczości. Zabrania się stosowania fotomontażu. Zdjęcia tylko w formie 
cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie. Konkurs nie obejmuje 
prac przestrzennych. 

4. Ilość prac nadsyłanych z jednej szkoły jest nieograniczona.  
5. W konkursie nie mogą brać udziału fotografie uprzednio nagradzane w innych konkursach. 
6. Na odwrocie każdego zdjęcia należy nakleić wypełniony załącznik nr 1. Na pracach nie należy 

umieszczać żadnych innych danych. 
7. Do koperty podpisanej APLAUZ-Tarnów należy włożyć pracę (lub prace) oznaczoną załącznikiem nr 

1 oraz wypełniony i obowiązkowo podpisany załącznik nr 2. Załącznik nr 2 podpisują wszystkie 
osoby pełnoletnie, a za osoby niepełnoletnie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Do 
koperty należy także włożyć płytę CD obowiązkowo oznaczoną przydomkiem autora. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości 
technicznej. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych  
w konkursie wymogów.  

10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie,  prac zdyskwalifikowanych, jak również  
z niego wyłączonych. 

11. Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą 
przechowywane i przetwarzane przez organizatora wyłącznie w związku z wykonaniem 
postanowień niniejszego regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych 
oraz ich poprawiania. 

12. Fotografie należy przesłać pocztą lub składać bezpośrednio do dnia  6.06.2018 r.  na adres: 
 

Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, Rynek 7,  33-100 Tarnów, z dopiskiem: 
 APLAUZ – TARNÓW 2018-edycja fotograficzna. 



 

 
13. Zdjęcia przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data stempla pocztowego. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki. 
 
IV. Zasady przyznawania nagród: 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. 
2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 
4. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę 

drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 
5. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia. 
6. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.06.2018 r. 
8. Uczestnicy  konkursu zostaną powiadomieni o składzie Jury i terminie przyznania nagród. 
9. Wszystkie prace nadesłane do organizatora zostaną zaprezentowane publiczności na wystawie 

fotograficznej zorganizowanej w dniu finału APLAUZ-u tj. 13.06.2018 r., w którym  odbędzie się 
uroczystość wręczenia nagród dla laureatów. 

10. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym 
Regulaminie. 

 

  
Szczegółowych informacji udziela :  Krzysztof Wolak,  tel: 509 313 363. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 
 
 
 
 

Przydomek autora -…………………………………………..................... 

Tytuł fotografii-…………………………..…………………….................... 

Miejsce wykonania fotografii- …………………………………............ 

 

 

 

 

 

 

 

Przydomek autora -………………………………………….................... 

Tytuł fotografii -…………………………..…………………….................. 

Miejsce wykonania fotografii - ………………………………….......... 

 

 

 

 

 

 

 

Przydomek autora -………………………………………….................... 

Tytuł fotografii-…………………………..……………………................... 

Miejsce wykonania fotografii- …………………………………............ 

 

 

 

                         

 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                                                      Załącznik nr 2. 
 
 
Przydomek autora  -  ………………………………………….......................................... 

Imię i nazwisko autora  -  …………………………………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły  -    ………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna autora pracy………………………………………………………………………. 

 

 
Prace zgłaszane na konkurs: 
 

Lp. 
 

Tytuł fotografii 
 

1 
 
 

2 
 
 

3.  

  
 

Oświadczam, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane przeze mnie osobiście. Prawa 
osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie  
i publikowanie ich wizerunku również dla celów reklamowych konkursu oraz przyjmuję na siebie 
wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko 
organizatorom konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora V  Artystycznego 
Przeglądu Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności APLAUZ-Tarnów  w celach wynikających z regulaminu 
tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2005 r., poz. 2135, z późn. zm.). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszę na 
organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których 
mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)." 

 
 
 
……..……………………….  

Czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika   
APLAUZ  lub  uczestnika pełnoletniego                                                                                               

 


