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Wyciąg z Regulaminu Lubuskiego Konkursu Fotograficznego 2022  

na podstawie wersji ujednoliconej obowiązującej w 2022 roku.* 

§1  

Lubuski Konkurs Fotograficzny 

1. Lubuski Konkurs Fotograficzny jest częścią Programu Promocji  Twórczości Dzieci i 

Młodzieży PRO ARTE 2022 realizowanego w województwie lubuskim (…).    

2. Cele Lubuskiego Konkursu Fotograficznego:  

1) Promocja, integracja i diagnoza twórczości młodych adeptów  sztuki fotografii.  

2)Tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między instruktorami a młodymi 

fotografikami.   

3) Doskonalenie warsztatu młodych fotografików, uwrażliwienie na  piękno sztuki 

oraz stworzenie nowych perspektyw w działalności  artystycznej.  

4)  Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii.  

5) Zaprezentowanie swoich prac podczas wystaw organizowanych  przez 

Operatora Programu.  

§2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1.-,2. (…) 

3. Operatorze Programu – należy przez to rozumieć, że jest to Regionalne Centrum 

Animacji Kultury w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11,  65-431 Zielona Góra. Pełni 

nadzór nad programowym kształtem Lubuskiego Konkursu Fotograficznego.   

4. Organizatorach Etapów Powiatowych – należy przez to rozumieć,  że są to 

samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury zrzeszone  w realizację Przeglądu 

Powiatowego PRO ARTE 2022. Wykaz Organizatorów Etapów Powiatowych Lubuskiego 

Konkursu Fotograficznego wraz  z harmonogramem przeglądów stanowi ZAŁĄCZNIK 

nr 1 do Regulaminu Lubuskiego Konkursu Fotograficznego 2022.  

5. -6. (…) 

7. Uczestnikach – należy przez to rozumieć, że są to dzieci oraz młodzież  do 19 r.ż z 

województwa lubuskiego, które zgłosiły swoją pracę (…).  

8.-13. (…)  

14. Finale Wojewódzkim – należy przez to rozumieć przegląd finałowy (…) prac 

Uczestników nominowanych z Przeglądów Powiatowych związany z zakończeniem 

Lubuskiego Konkursu Fotograficznego (…).  

15. -24. (…) 

§3 

Adresaci 

1. Lubuski Konkurs Fotograficzny jest konkursem otwartym dla uczniów szkół 

podstawowych i szkół średnich z województwa lubuskiego. 

2. W Lubuskim Konkursie Fotograficznym mogą brać udział Uczestnicy  zgłoszeni przez 

Placówkę Delegującą Uczestnika mającą swoją siedzibę w województwie lubuskim 
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bądź Uczestnicy, którzy na stałe zamieszkują w województwie lubuskim. 

3. Lubuski Konkurs Fotograficzny realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

1) I kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (rocznikowo)  

2) II kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (rocznikowo) 

3) III kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (rocznikowo)  

§4 

Zgłoszenie uczestnictwa 

1.-3. (…)  

4. Reprezentujący, który chce zgłosić Uczestników do Przeglądu  Powiatowego jest 

zobowiązany do wypełnienia i wysłania:  Elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego (Elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do elektronicznego 

formularza zgłoszeniowego zamieszczony na stronach Organizatorów Przeglądów 

Powiatowych (…).  

5.-8. (…) RODO** 

§5 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie Powiatowym jest:  

1)wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez 

Organizatora Etapu Powiatowego (Harmonogram Przeglądów Powiatowych  

z Wykazem Organizatorów Etapów Powiatowych – Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Lubuskiego Konkursu Fotograficznego 2022) 

2) nadesłanie do Organizatora Etapu Powiatowego pracy konkursowej – zdjęcia (wraz z 

kompletem danych exif1) na zadany temat w  formacie *.jpg w jakości nie mniejszej niż 

5 Mpx. Plik musi być nazwany wg szablonu: 

 

Imię  uczestnika_Nazwisko uczestnika _rok urodzenia_ powiat_ placówka 

delegująca_ Tytuł  pracy np. Jan_Kowalski_2000_żarski_SP1 

Pszczew_Martwa natura.jpg  

 

2. Prace złożone w ramach konkursu powinny być zgodne z ogłoszonym  przez Operatora 

Programu tematem. Temat na Przeglądy Powiatowe ogłaszany jest co najmniej miesiąc 

przed pierwszym etapem  konkursu. 

3. Praca na każdym etapie konkursu powinna zostać wykonana  samodzielnie przez 

Uczestnika. Nie uwzględnia się prac: grupowych, prezentowanych w innych konkursach 

oraz wcześniej publikowanych (…).  

4. Placówka delegująca Uczestnika nie może zgłosić na Przegląd Powiatowy więcej niż 

trzech Uczestników w kategorii wiekowej  (określonej w §3 ust.3 niniejszego 

Regulaminu. Jeśli w jednej z kategorii będzie mniej chętnych, można wykorzystać to 

                                                
1 zbiór danych zawierający informacje o parametrach, jakie ustawione były do zrobienia danego zdjęcia; 
informacje o wykorzystanym aparacie/ smartfonie, lokalizacji 
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miejsce dla Uczestnika innej kategorii wiekowej. 

5.-7. (…) 

8. Każdy z Uczestników podczas Finału Wojewódzkiego ma za zadanie wykonać pracę 

zgodnie z wybranym przez siebie rodzajem fotografii (abstrakcja, architektura, 

przyroda, reportaż, portret, człowiek, detal), przy użyciu własnego – amatorskiego 

sprzętu fotograficznego na terenie wskazanym przez Operatora Programu.  

9. Operator Programu dopuszcza podczas Finału Wojewódzkiego użycie aparatów  

w telefonach komórkowych przez Uczestników.  

10. Czas tworzenia pracy fotograficznej podczas Finału Wojewódzkiego to  maksymalnie  

1 godzina (włączając wybór pracy) od momentu ustalonego przez Organizatora. 

11. (…) w przypadku realizacji Finału  Wojewódzkiego w formule online warunkiem udziału 

jest przesłanie podpisanej finałowej pracy pocztą elektroniczną na adres 

proarte@rcak.pl.  

§6 

Nagrody 

1. Na etapie Przeglądu Powiatowego Rada Artystyczna przyznaje  Wyróżnienia oraz 

Nominacje do Finału  Wojewódzkiego na podstawie kryteriów oceny (…). 

2. Na etapie Finału Wojewódzkiego Operator Programu ufunduje nagrodę pieniężną dla 

Laureatów, (…). 

3.- 4. (…) 

5. Laureaci Finału Wojewódzkiego otrzymają zaproszenie od Operatora Programu do  

wzięcia udziału w wystawie pokonkursowej w nowo powstałym Centrum Kreatywnej 

Kultury przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury.  

6. Na etapie Finału Wojewódzkiego Operator Programu ufunduje nagrodę  publiczności, 

którą otrzyma Uczestnik wybrany przez publiczność  zgromadzoną na fanpage’u 

Operatora Programu, w drodze głosowania  SMS (…). 

7. (…) 

 

§7 

Kryteria oceny i Rada Artystyczna 

1. Rada Artystyczna ocenia uczestników podczas Przeglądów Powiatowych 

i Finału Wojewódzkiego (…)  według następujących  kryteriów:  

1) Zgodność z tematem konkursu - najważniejsze kryterium – prace uznane przez 

Radę  Artystyczną za niezgodne z tematem nie są brane pod uwagę   

w ocenie.  

2) Interpretacja tematu, koncepcja. 

3) Umiejętności techniczne uczestnika jak np.: kompozycja, kadr, ekspozycja, 

ujęcie, itd.  

4) Oryginalność i indywidualizm przedstawienia tematu.  

5) Inne walory artystyczne pracy.   

2.- 3. (…) 

4. Rada Artystyczna Przeglądu Powiatowego przyznaje nominacje do Finału 
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Wojewódzkiego Uczestnikom ocenionym najwyżej według  kryteriów określonych  

w niniejszym paragrafie ust. 1. - nie więcej niż 2 uczestnikom w każdej kategorii 

wiekowej.  

5. (…) 

6. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to umotywowane poziomem 

artystycznym, Rada Artystyczna Przeglądu Powiatowego posiada prawo nominacji do 

Finału Wojewódzkiego maksymalnie dwóch dodatkowych osób z danej kategorii 

wiekowej. 

7.- 9. (…) 

§8 (…) 

§9 

Zasady organizacyjne 

1. (…) 

2. Operator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Lubuskiego 

Konkursu Fotograficznego 2022 w każdym momencie.  

3. (…) 

4. Przeglądy Powiatowe Lubuskiego Konkursu Fotograficznego prowadzą  Organizatorzy 

Etapów Powiatowych w terminach podanych na stronie www.rcak.pl/pro-arte/lubuski-

konkurs-fotograficzny/ od 1 do 28 marca 2022 r (…). 

5. (…) 

6. Temat konkursu Przeglądu Powiatowego Operator Programu ogłasza do 14 stycznia 

2022 roku na stronie internetowej www.rcak.pl/proarte/lubuski-konkurs-

fotograficzny/. Uczestnicy mogą nadsyłać prace  na adres Organizatora Etapu 

Powiatowego (…) od momentu ogłoszenia  tematu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie 

Przeglądu Powiatowego. 

7. Informacji dotyczących Przeglądów Powiatowych udzielają poszczególni Organizatorzy 

Etapów Powiatowych (…). 

8.-9. (…) 

10. Finał Wojewódzki odbędzie się w kwietniu 2022 r. (ramy czasowe realizacji Finału 

to 4 - 6 kwietnia 2022 r. (…).  Finał Wojewódzki odbędzie się w formule 

tradycyjnej.  

11. Uczestnicy z nominacją do Finału Wojewódzkiego, otrzymaną na Przeglądach 

Powiatowych, zostaną poinformowani o szczegółach wyżej wskazanego Finału po 

zakończeniu wszystkich Przeglądów Powiatowych, tj, po 28 marca 2022 r. 

12. Operator Programu dopuszcza nominacje do Finału Wojewódzkiego także z innych 

tematycznych konkursów powiatowych w liczbie 1  nominacji z kategorii wiekowych (…).  

13. (…) 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Harmonogram Przeglądów Powiatowych z Wykazem Organizatorów Etapów 

Powiatowych, Regulamin Lubuskiego Konkursu Fotograficznego 2022 oraz Elektroniczny 
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formularz zgłoszeń będą dostępne na stronie Regionalnego Centrum Animacji Kultury 

(Operatora Programu) w zakładce PRO ARTE/Lubuski Konkurs  Fotograficzny.  

2. -7. (…) 

 

 

* Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z pełnym 

brzmieniem regulaminu. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne   

z potwierdzeniem znajomości jego treści. 

 

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgody RODO znajdują 

się w §4 ust. 4-6 Regulaminu Lubuskiego Konkursu Fotograficznego 2022 

oraz dostępne są w zakładce http://rcak.pl/pro-arte/lubuski-konkurs-

fotograficzny/ na stronie rcak.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 


