
Regulamin Konkursu Fotograficznego Stowarzyszenia Lokalnie i Globalnie 

„KOBIETY MAJĄ GŁOS” 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „KOBIETY MAJĄ GŁOS” (zwanego w dalszej części niniejszego 

Regulaminu "Konkursem") jest Stowarzyszenie Lokalnie i Globalnie. 

2. Patronem medialnym jest portal internetowy eZamosc http://www.ezamosc.pl/ 

3. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną  do dn. 15.12.2021 r. 

4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w  

niniejszym regulaminie.  

 

II. Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i pozostałych 

miłośników fotografii.  

2. Prace zostaną podzielone na dwie kategoria konkursowe „uczniowie” i kategoria „open”, każda z nich będzie 

oceniana oddzielnie. 

3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii lub tryptyk plus 2 fotografie. Technika wykonania prac jest 

dowolna. Prace muszą oscylować wokół kobiet i ich indywidualności  tj. 

 - ukazanych w codzienności życia, pracy, np. kobieta mechanik, strażak itp., 

- fotografie stereotypy np. kolaż wyglądu kobiet – chłopczyca, alternatywny wygląd i „zwykła”, 

- z atrybutem określającym tożsamość kobiety lub w kontekście ich relacji z mężczyznami w sferze prywatnej, 

publicznej, 

- reportaż  z parad równości, strajk kobiet, młodzieżowy strajk klimatyczny i inne (preferowane będą zdjęcia  

z działań lokalnych – województwo lubelskie). 

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zdjęć w formacie JPG (2000 do 2500 pikseli dłuższy bok   

i wielkość pliku do 5 MB), w formie załączników do listu elektronicznego na adres: 

lokalnieiglobalnie@gmail.com. W tytule wiadomości należy uwzględnić „konkurs fotograficzny, imię  

i nazwisko, kategoria konkursowa”. 

6. Do zdjęć należy załączyć formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

7. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik.  

8. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) niebędące integralną częścią 

fotografii, zostaną zdyskwalifikowane. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie 

prac o niskiej jakości technicznej. 
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9. Termin nadsyłania prac mija dnia 15.12.2021 roku (decyduje data dostarczenia przesyłki e-mail organizator 

nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi). Fotografie 

nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.  

 

 III. Wyłanianie laureata Konkursu 

 

1. Ocena prac i wyłonienie laureatów zostanie dokonane przez Komisję konkursową powołaną przez 

Stowarzyszenia Lokalnie i Globalnie. 

2. Wyniki Konkursu, oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane na fanpage Stowarzyszenia 

Lokalnie i Globalnie oraz eZamosc http://www.ezamosc.pl/.  

3. Uroczyste rozdanie nagród, oraz wystawa najlepszych i wyróżnionych prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się 

do dnia 30.01.2022 r. – chyba, że wprowadzone odgórnie obostrzenia pandemiczne na to nie pozwolą.  

4. Organizator przewiduje następujące nagrody w obu Kategoriach:  za zajęcie I miejsca – voucher 300 zł;  

za II miejsce voucher 200 zł ;za zajęcie III voucher 100 zł na sprzęt fotograficzny. Komisja konkursowa może 

przyznać dowolną ilość wyróżnień w konkursie. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Nadsyłając prace na Konkurs autor zgadza się na jej późniejsze nieodpłatne wykorzystywanie z podaniem 

imienia i nazwiska autora pracy w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji  

w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do 

rozpowszechniania w ramach działań statutowych Stowarzyszenia Lokalnie i Globalnie. 

2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.  

4. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja 

należy do Komisję Konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez 

organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora 

(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z pózn. zm.). 

 

Załącznik: 
1. Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Fotograficznego Stowarzyszenia Lokalnie i Globalnie  
„KOBIETY MAJĄ GŁOS” 

 

Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela: 
 Stowarzyszenie Lokalnie i Globalnie   
Tel. 510268911 
lokalnieiglobalnie@gmail.com 
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