
 

 
 

Regulamin Konkursu  Fotograficznego z okazji 85-lecia Gminy Wejherowo  

              „Gmina Wejherowo w fotografii - Dawniej i Dziś” 
 

1. Konkurs organizowany jest z okazji 85-lecia Gminy Wejherowo 

2. Organizatorem jest: Wójt Gminy Wejherowo i Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 

3. Konkurs  jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Wejherowo 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz udzielenie prawa do 

nieodpłatnego wykorzystywania prac w druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, używania ich w Internecie 

oraz w innych formach utrwaleń w ramach działań BCK i Urzędu Gminy Wejherowo. 

5. Konkurs podzielony jest na 2 odrębne etapy : 

I etap: ,, Gmina Wejherowo dawniej – stara fotografia”  – TERMIN do 28 lutego 2019 r. 

Uczestnicy dostarczają archiwalne zdjęcia miejsc, obiektów, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz, wydarzeń 

historycznych, kulturalnych, osób i itp. zdjęć z terenu Gminy Wejherowo. 

- jedna osoba może zgłosić nieograniczoną ilość zdjęć i ich rodzaj 

- zdjęcia archiwalne w formie odbitek, będą na bieżąco skanowane i oddawane właścicielowi.  

- zgłaszanie i skanowanie zdjęć odbędzie się w Bibliotece F1 w Bolszewie, ul Reja 9.  

II etap: ,,Gmina Wejherowo dzisiaj”  – TERMIN do 13 czerwca 2019 r. 

(jedna osoba może zgłaszać po 3 zdjęcia lub komplety zdjęć do każdej z kategorii) 

Kategoria 1 - Fotografie ukazujące Gminę Wejherowo dawniej i dziś – na zasadzie porównania 

- komplet stanowią 2 zdjęcia: stara fotografia i współczesna, ukazująca miejsce, obiekt, wydarzenie, osoby dawniej i 

obecnie na podstawie zdjęć archiwalnych z I etapu lub ze zbiorów własnych  

- wyklucza się kolaże i fotomontaże zdjęć 

- zdjęcia z I etapu zostaną opublikowane  4.03.2019 r. na stronie  www.bckgw.pl  i www.ugwejherowo.pl 

Kategoria 2 - Współczesne zdjęcia Gminy Wejherowo przedstawiające miejsca, obiekty, wydarzenia, ludzi, itp. 

6. Każdy z autorów może wziąć udział w obu etapach i we wszystkich kategoriach.  

7. Prace należy nadsyłać : 

a) drogą elektroniczną, w formacie JPG nie przekraczające 3 MB na adres centrumkultury@bckgw.pl   

b) w formie odbitek fotograficznych w dowolnym formacie drogą pocztową lub osobiście do Biblioteki Publicznej 

Filia nr 1, ul. Reja 9, 84-239 Bolszewo. 

8. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego gwarantuje udział w konkursie. Brak danych personalnych dyskwalifikuje 

zdjęcia i uczestnika. W treści formularza należy podać: tytuł konkursu, imię i nazwisko, adres autora, telefon 

kontaktowy oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.  

9. NAGRODY:  

I etap  - nagrody rzeczowe lub bony o wartości 200 zł, 300 zł lub 500 zł za najciekawsze zdjęcia.  

Każdy z uczestników I etapu otrzyma  Monografię Gminy Wejherowo, a wszyscy autorzy, których zdjęcia zostaną 

wybrane do albumu, dodatkowo  album fotograficzny z pracami z konkursu 

II etap – nagrody za I miejsce, każda o wartości 1 000 zł - laptop i aparat fotograficzny lustrzanka  

            – nagrody za II miejsce, każda o wartości 800 zł - telewizor 32 cala i rower 

            – nagrody za III miejsce, każda o wartości 700 zł – laptop i tablet 

i nagrody pocieszenia w tym albumy dla wszystkich uczestników konkursu. 

10. Rozdanie nagród - odbędzie się w trakcie uroczystej sesji Rady Gminy Wejherowo w listopadzie br. na  

którą zostaną zaproszeni wszyscy laureaci konkursu. Dokładna data zostanie podana w czerwcu. 

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Wszyscy nagrodzeni laureaci 

zostaną powiadomieni o werdykcie jury. 

12. Najciekawsze zdjęcia wraz z nagrodzonymi pracami, zostaną opublikowane w albumie wydanym z okazji 85-lecia 

Gminy Wejherowo. Zdjęcia w albumie zostaną podpisane nazwiskiem autora lub właściciela. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez 

organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu  

15. Szczegółowy regulamin i formularze zapisów do konkursu na stronie: www.bckgw.pl i www.ugwejherowo.pl 

16. Wszelkich informacji udzielają:    

Aleksandra Lewandowska – tel. 692 985 042, tel. 58 736 47 85, Dorota Wicka –tel. 516 375 705 tel. 58 736 47 76 


