
Czwarta edycja konkursu fotograficznego 
„UROKI CZERNIAWY”

Organizator: Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Świeradów-   
            Czerniawa”, 59-850 Świeradów- Zdrój, ulica: Sanatoryjna 3

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest:
1) poznanie lokalnej przyrody ożywionej i nieożywionej,
2) utrwalenie piękna i bogactwa przyrody,
3) popularyzacja fotografii poprzez organizowanie wystaw.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie fotografii wraz z dołączoną 
wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia udziału w konkursie ( do pobierania na stronach 
internetowych Urzędu Miasta Świeradów- Zdrój oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Jana Pawła II w Świeradowie - Zdroju (Czerniawa), przy ulicy Sanatoryjnej nr 3, w 
godzinach od 7:00-15:00.
4. Konkurs obejmuje następujące kategorie tematyczne:

1) świat czerniawskiej przyrody,
2) mieszkańcy Czerniawy i ich życie,
3) ciekawostki fotograficzne z Czerniawy.

5. Organizator dopuszcza prace czarno-białe, kolorowe i sepi.

6. Format prac nie może być mniejszy niż 18 x 24 cm.

7. Prace powinny być wykonane na materiale światłoczułym, (w załączniku negatyw pracy 
lub płyta CD-ROM o minimalnej rozdzielczości zdjęcia 300 dpi zawierający elektroniczne 
lub zeskanowane wersje prac ).

8. Uczestnik może dostarczyć do 5 prac.

9. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić 
będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej. 

10. Uczestnik konkursu może złożyć prace w każdej kategorii tematycznej.

11. Prace konkursowe należy składać w usztywnionych kopertach, W sekretariacie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Świeradowie Zdroju (Czerniawa), przy ulicy Sanatoryjnej 3, w 
godzinach od 7:00 do 15:00 do 31 lipca 2008 roku lub wysłać na adres: Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Społeczności Lokalnej „Świeradów-Czerniawa”, ulica Sanatoryjna 3, 59-850 
Świeradów – Zdrój.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zagięcie prac w transporcie 
pocztowym i kurierskim.



13. Prace uszkodzone nie biorą udziału w konkursie.  

14. Organizator nie odsyła prac.

15. Fotografie biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego przetwarzania dopuszczonych do 
konkursu: w publikacji, prezentacjach, w ramach programów telewizyjnych, bezpłatnej 
reprodukcji prac w celach reklamowych, a także innych nośnikach przetwarzania danych.

17. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2008 roku przez jury powołane przez 
organizatora.

18. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy kulinarnej „ Czerniawa, jaka strawa?” 
(dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym).

19. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 
regulaminu.

20. Bliższych informacji na temat konkursu udziela Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej „Świeradów-Czerniawa” Pani Małgorzata Gettner, tel. (075)7816379.

Prezes Fundacji:

Małgorzata Gettner


