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Związek Harcertwa Polskiego Hufiec Kłobuck 

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego 

 „Piekno Ziemi Powiatu Kłobuckiego”  

pod hasłem  

„Na harcerskim szlaku dla Niepodległej”  
 

I. Przepisy ogólne 

1. Organizatorami konkursu jest Komenda Hufca ZHP Kłobuck wraz z Zespołem Kadry 

Młodzieżowej. 

2. Konkurs finansowany jest ze środków starostwa kłobuckiego. 

3. Patronat honorowy objął Starosta Kłobucki – Henryk Kiepura. 

4. Konkurs adresowany jest do zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników  

i instruktorów z Hufca ZHP Kłobuck. 

5. Cele konkursu: 

✓ Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

✓ Rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych, krajobrazowych 

i architektonicznych w najbliższym otoczeniu. 

✓ Odkrywanie ciekawych miejsc i obiektów. 

✓ Promowanie piękna ziemi powiatu kłobuckiego. 

✓ Wzbudzanie zainteresowania bogactwem przyrody, krajobrazu i architektury. 

✓ Zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych. 

✓ Kształtowanie indywidualnego spojrzenia na otoczenie. 

✓ Upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki i jednej z form 

artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego ze środków komunikacji międzyludzkiej. 

✓ Prezentacja i popularyzacja twórczości zuchów i harcerzy. 

✓ Stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w konfrontacji 

z rówieśnikami. 

6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub prawnych 

opiekunów.  

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

regulaminie.  

 

II. Przepisy dotyczące prac 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie. 



  
  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej. 

4. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs przesyłką pocztową (na koszt nadsyłającego)  

z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” na adres: Hufiec ZHP Kłobuck ul. E. Orzeszkowej 44,  

42-100 Kłobuck lub dostarczyć osobiście do siedziby Hufca. 

5. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu A5 (21,0 cm X 15 cm) oraz w postaci 

cyfrowej w pliku jpg. na adres konkursfoto@op.pl  (konieczne są obie formy równocześnie – 

zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora). 

6. Do koperty zaadresowanej na  Organizatora z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” należy włożyć 

zdjęcia oraz Kartę zgłoszeniową, która zawierać będzie dane identyfikujące autora: imię, 

nazwisko, wiek, adres zamieszkania i korespondencji, nr telefonu, wykaz tytułów nadesłanych 

prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć (zał. do Regulaminu – Karta zgłoszeniowa). 

7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie 

brały udziału w żadnym konkursie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych 

wyżej wymogów. 

9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak 

również z niego wyłączonych. 

10. Konkurs trwa od 7 maja do 7 września  2018r. 

11. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 

12. Organizator powołuje Jury Konkursu, które oceni prace pod względem: 

- zgodności z tematu, 

- pomysłowości,  

- wyrazu artystycznego fotografii. 

13.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Zlotu Hufca ZHP Kłobuck we wrześniu 2018 r.  

14.Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora www.klobuck.zhp.pl  

15. Po ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa prac.  

 

 

III. Postanowienia końcowe 

1.Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.klobuck.zhp.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w konkursie. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane                    

z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich, w tym zniszczenie, niedoręczenie bądź wadliwe 

doręczenie przesyłki. 

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie                 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy powinni mieć uregulowane składki 

członkowskie w przeciwnym razie prace nie będą uwzględnianie przy ocenie konkursowej.  

7. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora                   

w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych 

mailto:konkursfoto@op.pl
http://www.klobuck.zhp.pl/
http://www.klobuck.zhp.pl/


  
  

związanych z promocją Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni                                 

z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne 

 

 

☺ Już teraz czekamy na Wasze zdjęcia. 

ZAPRASZAMY ! 

 

Zatwierdzono na KH ZHP Kłobuck w dniu 07.05.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

Karta zgłoszenia 
do Powiatowego Konkursu Fotograficznego  

„Piękno Ziemi Powiatu Kłobuckiego”  

pod hasłem: „Na harcerskim szlaku dla Niepodległej” 

organizowanego przez Hufiec ZHP Kłobuck 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………..… 

2. Wiek: ………………………………………………………………..………… 

3. Kategoria wiekowa:  Zuchy/  Harcerze/ Harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy 

3. Adres zamieszkania:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. Adres do korespondencji: ………………………………………………………. 

5. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………… 

6. E-mail: …………………………………………………………………………… 

7. Wykaz prac (tytuł, opis): 

 Fotografia 1: Tytuł: …………………………………………………………………… 

 Fotografia 2: Tytuł : …………………………………………………………………… 

 

UWAGA! Prosimy o czytelne wypełnienie formularza. 

.................................................    ......................................................................... 

   data i miejscowość              podpis pełnoletniego uczestnika konkursu   

      lub opiekuna w przypadku uczestnika niepełnoletniego 

Oświadczenie Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu fotograficznego organizowanego przez Hufiec ZHP Kłobuck i 

akceptuję jego treść. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałam/łem osobiście. 

Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach 

internetowych Organizatora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz w celach promocyjnych Hufca 

ZHP Kłobuck /Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm./.  

 

 

 

…………………………..       ……………………………………………………….. 

 (data i miejscowość)                      (podpis uczestnika/opiekuna) 


