
REGULAMIN  
I MIEJSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

pt. ”Młodość-Miłość-Małżeństwo-Rodzina” 

organizowany w ramach obchodów XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 

1. Organizator konkursu 

• Organizatorem konkursu fotograficznego  zwanego dalej  
„ Konkursem”  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie przy współpracy  
z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawie, Lubawskim 
Centrum Aktywności Społecznej w Lubawie, Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika  
w Lubawie , Zespołem Szkół w Lubawie  

• Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Lubawa  

2. Cel i tematyka konkursu 

• Celem Konkursu  zebranie najciekawszych fotografii ukazujących przejawy życia 
rodzinnego poprzez przedstawienie drogi życiowej każdego człowieka od młodości po 
rodzącą się miłość , która staje się podstawą więzi małżeńskiej zmieniającej się w rodzinę  

3. Uczestnicy konkursu 

• Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych , jak również uczniów 
klas VI – VIII szkół podstawowych  z Gminy Miejskiej Lubawa  
  

4. Warunki udziału w konkursie 

• Udział w konkursie jest dobrowolny 

• W przypadku osób nieletnich  zgłoszenie dokonuje wyłącznie rodzic lub opiekun prawny 
dziecka. 

• Prace powinny mieć charakter indywidualny 

• Do prac powinny być dołączone podpisane oświadczenia oraz karta zgłoszeniowa 

5. Praca konkursowa 

• Uczestnik może zgłosić do konkursu  maksymalnie 1 pracę  

• Praca konkursowa powinna spełniać następujące wymogi: 

a) Zdjęcie powinno być wywołane 

b) Format zdjęcia : nie większy niż 20 cmx30 cm  



• Pracę należy podpisać na odwrocie w następujący sposób: imię i nazwisko autora pracy, 
klasa (lub wiek dziecka), telefon kontaktowy ( w przypadku osób niepełnoletnich – nr tel. 
do opiekuna)  

• Prace składane i rolowane nie będą brane pod uwagę 

• Tylko i wyłącznie prace zapakowane w kopertę i podpisane w następujący sposób :  
„  I Miejski Konkurs Fotograficzny pt. „ Młodość – Miłość -Małżeństwo-Rodzina” będą 
kwalifikowane do udziału w konkursie.  

 

6. Harmonogram  

• Termin rozpoczęcia konkursu: 28 maj 2021 r.  

• Prace można  składać do dnia 8 czerwca 2021 r. do godziny 15.00  bezpośrednio  
w  :  

a) Lubawskim  Centrum Aktywności Społecznej , ul. Biskupów Chełmińskich 1 

b)       Zespole Szkół w Lubawie, ul. Gdańska 25 ( u pedagoga szkolnego) 

c)       Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 7, 
       ul. Św. Barbary 45 (u wychowawcy klasy)  

7. Komisja konkursowa 

• Komisja konkursowa zostaje powołana przez Organizatora i czuwa na prawidłowością 
przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania zwycięzców i przyznaje 
nagrody.  

8. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

• Wszystkie prace  nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej  

• Komisja dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę 
wartość artystyczną , pomysłowość i oryginalność nadesłanych prac 

• Spośród nadesłanych prac Komisja wybierze trzy prace , które zajmą pierwsze, drugie 
 i trzecie miejsce , a także prace wyróżnione  

• Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu 

•  O decyzji Komisji nagrodzone osoby zostaną z powiadomione telefonicznie  

• Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi 26 czerwca 
2021 na pikniku pn. „ RODZINA – AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” .  

• Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pn. „ Młodość-Miłość-Małżeństwo- Rodzina” 
w Lubawskim Centrum Aktywność Społecznej, ul. Biskupów Chełmińskich 1.  



• Z rozstrzygniętego Konkursu zostanie sporządzony protokół  

 

9 . Postanowienia końcowe 

• Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych www.mops-lubawa.pl oraz 
www.lubawa.pl  

• Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 
warunków niniejszego regulaminu 

• Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania 
konkursu z powodu ważnych przyczyn.  

• Nadesłane prace staną się własnością Organizatora Konkursu  

• Koordynatorami konkursu są : Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lubawie – Iwona Marzena Zielińska, tel. 89 645 28 55 oraz pracownik socjalny MOPS 
 w Lubawie – Anna Szubring-Kozłowska , tel.  89 645 28 55.  

 

 

 

Zatwierdził/a: 

/-/ Iwona Marzena Zielińska  

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Lubawie 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia do I Miejskiego Konkursu Fotograficznego 

2. Oświadczenie Uczestnika Konkursu 

3. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna * 

 

*w przypadku Uczestnika poniżej 16 roku życia wypełnia Rodzic/Opiekun prawny  

http://www.mops-lubawa.pl/
http://www.lubawa.pl/


 

 

 

 

 


