
 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-FOTOGRAFICZNEGO 

§ 1 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Gminy Mielno we współpracy z Centrum Kultury 

w Mielnie. 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest ukazanie wspomnień z wakacji oczami dzieci i młodzieży. Ponadto celem 

konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży i dzieci twórczości ,wyobraźni, oryginalności i 

pomysłowości. 

§ 3 

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest autorska praca literacka wraz z załączoną  fotografią. Uczestnik 

może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. 

2. Praca powinna zawierać opis przygód, wycieczek, spotkań  wakacyjnych uczestnika wraz z 

fotografią ukazującą odwiedzone miejsca lub spotkane osoby. 

§ 4 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Mielno, w wieku do 

18 roku życia. 

§ 5 

Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Fotografie i prace literackie powinny posiadać jednego autora. 

3. Zdjęcia oraz prace literackie powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika 

konkursu. 

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie trzy fotografie wraz z jedną pracą 

literacką. 



5. Uczestnik konkursu musi przesłać fotografie i prace literacką w formie elektronicznej na 

adres: konkurs@ckm.mielno.pl.  

6. Zgłoszenia do konkursu powinny być opisane według szablonu:  

a) w tytule wiadomości prosimy napisać: Konkurs literacko-fotograficzny. 

W treści wiadomości prosimy zawrzeć: 

a) dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres), numer telefonu, adres e-mail, 

b) tytuł pracy, 

c) fotografie - plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. 

Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny, 

d) datę i miejsce wykonania fotografii, 

e) kartkę z pamiętnika, opisującą wspomnienia z wakacji, przeżyte przygody, odbyte 

wycieczki lub spotkania z ciekawymi osobami (np. Cleo podczas koncertu w Mielnie).  

Plik w edytorze tekstów: maksymalnie 1 strona, czcionka: Times New Roman  standard, 

rozmiar 14, interlinia 1,5. 

7. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie 

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości 

na rzecz Gminy Mielno. 

8. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

§ 6 

Wyłonienie zwycięzcy 

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

zakwalifikowane do konkursu. 

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele 

Młodzieżowej Rady Gminy Mielno oraz ich opiekun (Ewa Włodyga) wraz z 

przedstawicielem Centrum Kultury w Mielnie. 

3.  Jury przyzna najlepszym pracom nagrody: zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca oraz 

wyróżnienia. 

4. Prace zostaną zaprezentowane i nagrodzone podczas imprezy Święto Wody w Mielnie 

mailto:konkurs@ckm.mielno.pl


(data wraz z godziną będą wysłane do uczestnika). 

§ 7 

Terminarz 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 10 lipca 2017 r. W tym dniu informacje o konkursie 

zostaną opublikowane na profilu MRGM na Facebooku oraz na stronie internetowej i 

profilu na Facebooku CKM. 

2. Prace  należy składać do dnia  23 sierpnia 2017 r. 

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

4.  Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 23 -25.08.2017 r. 

5. Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi podczas imprezy Święto Wody – festyn na 

koniec lata, który odbędzie się 26 sierpnia 2017 roku na placu przy Polo Markecie w 

Mielnie. 

 

 


