
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„BUKIET NA ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ” 
 

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w polskiej tradycji ludowej znane jako Matki Boskiej Zielnej przypada 

15 sierpnia. W tym dniu we wszystkich kościołach święci się zioła, zboża, warzywa, owoce związane w bukiet z 

przynajmniej siedmiu ziół zbieranych na polach, w ogrodach, które do dziś w niektórych domach służą do przyrządzania 

leków, naparów, do okadzania domostwa, zwierząt i odstraszania owadów.   

Bukiety są często przepięknymi kompozycjami, którymi  po poświęceniu  w kościele warto się pochwalić i temu 

właśnie służy ten konkurs.  

 

I. Przepisy ogólne  
1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie. 

2. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich grup wiekowych i jest adresowany do mieszkańców gminy 

Gościeradów. 

3. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych, świątecznych, przybliżenie natury, która żywi, leczy i cieszy 

swoimi barwami, zapachem i smakiem. 

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

5. Niepełnoletni uczestnicy mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego po 

wypełnieniu zgłoszenia.  

6. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować pod numerem tel. 15 838-11-68  

lub na adres: e-maila: animator.gok@interia.pl    

 

II. Przepisy dotyczące prac   

1. Bukiet powinien być wykonany w formie tradycyjnej z naturalnych kwiatów,  roślin, warzyw i owoców. 

2. Konkurs ma formę ON-LINE. Bukiet należy sfotografować i przesłać do 17 sierpnia 2020 r. wyłącznie na adres: 

animator.gok@interia.pl jako załącznik z tematem „Foto-konkurs”. Potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zdjęć do 

konkursu będzie zwrotny e-mail do uczestnika. W treści e-maila należy wpisać: imię i nazwisko autora zdjęć.  

Do e-maila należy dołączyć także plik (skan/fotografia) wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia.  

3. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli. 

Wielkość zdjęcia nie może przekroczyć 10 MB.  

4. Każdy uczestnik może nadesłać  1 fotografie. Zdjęcia powinny być wykonane w 2020 r.  

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału  

w żadnym konkursie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej, zbyt 

małych rozmiarach, niezgodnych z tematem konkursu. 

7. Fotografie powstałe w rezultacie zbyt dużej ingerencji graficznej oraz fotomontaże będą odrzucane.  

8. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr 

osobistych. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie 

Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. 

 

IV. Nagrody i wyróżnienia  
1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa /Jury/. 

2.  Kryteria oceny:  

      - tematyka zgodna z celami konkursu,  

      - oryginalne przedstawienie tematu,  

      - walory artystyczne.  

3. Zwycięscy otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.  

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc ex equo.  

5. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej GOK–u www.gok.goscieradow.pl. Nagrodzeni 

uczestnicy zostaną powiadomieni o formie odbioru nagród telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

  

V. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych  
1. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem  

i nazwiskiem autora) biorących udział w w/w Konkursie w materiałach promocyjnych dokumentujących działalność 

statutową GOK Gościeradów, stronie internetowej, portalach społecznościowych prowadzonych przez GOK 

Gościeradów oraz w mediach w celu informacji i promocji GOK Gościeradów bez ograniczeń czasowych.  

2. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. V.1. przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie 

oświadczenia w karcie zgłoszeń i warunkach udziału zawartych w pkt. I.4. niniejszego regulaminu. 
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