
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Sikornik wczoraj i dziś” 
 

§ 1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Rada Osiedlowa Sikornik  

 

§ 2 

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia przedstawiająca osiedle Sikornik.  

2. Konkurs odbywa się równolegle w dwóch kategoriach – zdjęcie archiwalne oraz 

aktualne. 

3. Zdjęcie archiwalne powinno ukazywać historyczny wygląd osiedla. 

4. Zdjęcie aktualne powinno ukazywać obecny wygląd osiedla. 

5. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze osiedla Sikornik. 

 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 
1. Konkurs jest skierowany wszystkich mieszkańców osiedla Sikornik, niezależnie od 

wieku.   

 

§ 4 

Zasady udziału w konkursie 

1. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.  

2. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie – jedną w kategorii zdjęcie 

archiwalne i jedną w kategorii zdjęcie aktualne. 

3. Zdjęcia mogą być dostarczane zarówno w formacie elektronicznym (mailowo, na 

płycie CD) jak i papierowym. 

4. Fotografie dostarczane na płycie CD lub mailowo powinny mieć minimalne wymiary 

2288px na 1520px.  

5. Fotografie dostarczane w postaci papierowej powinny mieć minimalny format 9 x 13. 

6. Zdjęcia należy dostarczyć następującymi drogami: 

- drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@radasikornik.gliwice.pl 

- osobiście do siedziby Rady Osiedlowej przy ul. Czajki 3 w godzinach dyżurów, 

zebrań lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź mailowym. 

7. Nazwa plików ze zdjęciami w formacie elektronicznym prosimy opisać według 

szablonu: „tytuł zdjęcia - imię i nazwisko” np. Moje Zdjęcie - Jan Kowalski.  

8. Do każdego zdjęcia należy dołączyć dane autora: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon 

kontaktowy oraz potwierdzenie akceptacji regulaminu konkursu. 

9. Regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać na stronie 

internetowej Rady Osiedlowej. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres 

mailowy biuro@radasikornik.gliwice.pl bądź telefonicznie na numer 727 014 935. 

10. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu.  

 

 



§ 6 

Terminarz 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 15 kwietnia 2014r. 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do 31.08.2014 r. do godziny 23.59.  

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do dnia 30.09.2014 r.  

 

§ 7 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje organizator  i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do organizatora. 


