
Regulamin Wystawy Fotograficznej  

„Magia odkrywania Gminy Wiśniowa przez Obiektyw” 

 

Organizator: Ośrodek Kultury w Wiśniowej oraz Fundacja Cherry Home 

Miejsce wernisażu wystawy: Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w 

Wiśniowej 

Data wernisażu wystawy: II połowa października 2015  

Cel wystawy: 

- promocja Gminy Wiśniowa i jej potencjału krajobrazowo – przyrodniczego 

- odkrywanie uroków Gminy Wiśniowa poprzez sztukę fotografii 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych 

- pogłębienie wiedzy o historii, tradycjach, dziedzictwie kulturowym Gminy 

Wiśniowa 

- podnoszenie świadomości kulturowej oraz poczucia własnej tożsamości 

regionalnej 

- aktywizacja i integracja społeczności lokalnej  

- promocja lokalnych artystów oraz różnorodności spojrzeń na Gminę Wiśniowa 

przez obiektyw 

Warunki uczestnictwa: 

1. Do wystawy mogą się przyłączyć wszyscy, którzy lubią fotografować, 

niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania. 

2. Każdy, kto zechce  wziąć udział w wystawie, może zaprezentować 

maksymalnie 8 swoich zdjęć, które przedstawiają Gminę Wiśniowa w  

kategoriach: 

- Dziedzictwo Kulturowe 

- Moje Miejsce 

- Symbol (wyznacznik) Gminy Wiśniowa 

- Człowiek i jego Życie 

(Wybór kategorii i ich ilości jest dowolny) 

3. Formularze zgłoszeniowe oraz fotografie wykonane w dowolnej technice 

należy przesłać  do dnia 30 września 2015 r. w formie elektronicznej na 

adres: gok_wisniowa@o2.pl  

(w temacie należy wpisać: „Zgłoszenie na wystawę”) 

lub dostarczyć na nośnikach na adres: 



 Ośrodek Kultury w Wiśniowej 

38-124 Wiśniowa 136 

( z dopiskiem: „Zgłoszenie na wystawę) 

Tel. 17 2775 393 

4. Prace należy opisać: imię i nazwisko, nr telefonu, tytuł zdjęcia lub opis co 

przedstawia, data i miejsce wykonania, nazwa kategorii. 

5. Na wystawę należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie. Możliwa jest 

standardowa obróbka zdjęć ( kontrast,  nasycenie, kadrowanie, 

wyostrzenie itp.) Nie dopuszcza się fotomontażu. 

Można również zaprezentować własne zdjęcia archiwalne. 

6. Kryterium zakwalifikowania pracy do wystawy to także odpowiednia 

jakość zdjęcia pozwalająca na jego wydruk w formacie A4. 

7. Udział w wystawie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów 

fotografii prawa do ich nieodpłatnego wykorzystania przez 

organizatorów wystawy do prezentacji w celu informacji oraz promocji 

Gminy Wiśniowa. 

8. Podpisanie formularza zgłoszeniowego będzie równoznaczne ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych autora ( wyłącznie na potrzeby 

wystawy). 

9. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa, powołana przez 

Organizatora. Werdykt niezależnej komisji będzie niepodważalny. 

Organizatorzy nie mają wpływu na ocenę.  

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 15 października, 

wszystkie osoby zostaną poinformowane, które z nadesłanych zdjęć 

zakwalifikowały się do wystawy. 

11. Organizatorzy wystawy pokrywają koszty związane z wydrukiem zdjęć do 

wystawy, które następnie pozostaną własnością organizatora. 

12.  Poza wystawą, zostaną dodatkowo wyróżnione 4 fotografie – po jednej  

z każdej z kategorii oraz nagrodzone podczas wernisażu. 

13.  Fotografie zakwalifikowane do wystawy mają także szanse na 

zamieszczenie w kalendarzach i/lub pocztówkach gminnych na rok 2016 

wraz z podpisem autora. 

Serdecznie zachęcamy do  wspólnego odkrywania i promowania uroków Gminy 

Wiśniowa,  wzajemnej inspiracji oraz patrzenia na otoczenie obrazami. 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„Magia odkrywania Gminy Wiśniowa przez Obiektyw” 

 

Imię i nazwisko: 

Adres do korespondencji: 

Telefon oraz adres e-mail: 

 

L.p. Tytuł pracy lub opis, co 

przedstawia 

Kategoria Data i miejsce 

wykonania 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury w Wiśniowej w celu 

promowania twórczości oraz wykorzystanie wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 

o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. Ust. Nr 133, poz. 883). 

 

 

………………………………………………………… 

Data i podpis Uczestnika 

 


