
Niezależny Portal Internetowy www.barlinek  24  .pl  , 
BOK Barlinek, dwutygodnik regionalny Puls Barlinka oraz 
 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie 

zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym dla amatorów
 

BARLINEK  DAWNIEJ  i  DZIŚ Zorganizowanego z okazji jubileuszu 730-lecia nadania praw miejskich – BARLINEK 2008.  
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

I. Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Redakcja Niezależnego Portalu Internetowego www.barlinek  24  .pl  , 
Redakcja Pulsu Barlinka, Książnica Pomorska oraz Barlinecki Ośrodek Kultury.

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „BARLINEK  DAWNIEJ”  i „BARLINEK DZIŚ”

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko, za wyjątkiem pracowników 
Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin. 

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

6. W przypadku autorów niepełnoletnich niezbędna jest pisemna akceptacja rodzica lub opiekuna prawnego.

II. Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może złożyć lub nadesłać listownie w usztywnionej kopercie co najwyżej:

- dwa zdjęcia w dowolnym formacie w kategorii „BARLINEK DAWNIEJ” 
- jedno zdjęcie w formacie A4 (210 x 297 mm) w kategorii „BARLINEK DZIŚ”

2. Praca powinna być ściśle związana z tematem konkursu fotograficznego.

3. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs pocztą lub składać osobiście w Centrum Informacji Turystycznej w 
Barlinku, ul. Paderewskiego 7, 74-320 Barlinek. Telefon kontaktowy: 0-95 7462874

4. Zdjęcia mogą zostać wykonane w dowolnej technice. 

5. Do kategorii „BARLINEK DAWNIEJ”  można zgłaszać zdjęcia wykonane do roku 1980. Prace z lat 
późniejszych (1981 do 2008) mogą uczestniczyć w konkursie jedynie w kategorii „BARLINEK DZIŚ”.

6. Do prac musi być dołączony prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób 
niepełnoletnich formularz zgłoszenia powinien być wypełniony przez rodzica lub prawnego opiekuna 
uczestnika konkursu.

7. Każda praca musi na odwrocie posiadać tytuł oraz dane adresowe uczestnika konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

9. Przedstawienie zdjęć do Konkursu, jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia są 
własnością osoby zgłaszającej, że przysługuje jej do zdjęć całość praw autorskich oraz, że zdjęcia nie 
naruszają praw osób trzecich. Jednocześnie uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone kopiowanie i 
publikowanie swych prac w środkach masowego przekazu, internecie, wystawach itp.
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10. Prace w kategorii „BARLINEK DAWNIEJ” po zakończeniu konkursu zostaną zwrócone uczestnikom. 
Prace uczestniczące w konkursie fotograficznym w kategorii „BARLINEK DZIŚ” przechodzą na własność 
Muzeum Regionalnego w Barlinku.

III. Terminy, ocena prac, nagrody.

1. Prace należy nadsyłać do 14 września 2008 roku.

2. Po w/w terminie jury wyłoni zwycięzców, przyznając nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii. 
Jednocześnie jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień, a także innego podziału 
nagród.

3. Niezależnie zostanie przyznana nagroda dla autorów najwyżej ocenionych przez Internautów 
odwiedzających portal www.barlinek24.pl, po jednej w każdej kategorii.

4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.barlinek24.pl i w Pulsie Barlinka oraz w prasie 
lokalnej i specjalistycznej.

5. Wybrane prace zostaną przedstawione na wystawie fotograficznej „BARLINEK DAWNIEJ I DZIŚ” w 
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

6. Wręczenie nagród odbędzie się na początku października 2007 r.

7. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie, listownie, bądź pocztą 
elektroniczną o wynikach Konkursu i terminie rozdania nagród.

8. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie:

- Romana Kaszczyc – uznana artystka i plastyk, animator kultury
- Katarzyna Mielcarek – kierownik Centrum Informacji Turystycznej
- Leszek Antoni Kurpiewski - członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia 
Twórców z tytułem AFRP opiekun FOTOKLUBU SZCZECIN

9. Nagrody

- Pierwsze miejsce w każdej kategorii – nagroda rzeczowa o wartości 700,00 zł 
- Osoby zajmujące drugie i trzecie miejsca otrzymają nagrody pocieszenia – uniwersalne czytniki kart 
pamięci.

- Internauci odwiedzający portal mogą oddać głos na dowolną z opublikowanych anonimowo prac. Dla 
autorów prac ocenionych najwyżej ufundowaliśmy „Nagrody Publiczności” w postaci drukarek 
fotograficznych CANON PIXMA IP4500 (czołowa drukarka w swojej klasie). 
Uwaga: w przypadku braku dostępności wymienionego modelu drukarka zostanie zastąpiona modelem 
odpowiadającym tego samego producenta.

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU

a. pierwszy etap: 
1 marca – 14 września 2007 r. – nadsyłanie zdjęć, weryfikacja pod względem spełnienia warunków udziału w 
Konkursie określonych w Regulaminie.

b. drugi etap:
- 15 września – opublikowanie wszystkich nadesłanych i spełniających warunki konkursu zdjęć na portalu 
www.barlinek24.pl.
- 15-30 września 2007 r. - ocenianie opublikowanych zdjęć przez użytkowników portalu www.barlinek24.pl
i czytelników Pulsu Barlinka.
- 15-30 września 2007 r. – ocena i wybór najlepszych prac przez Jury.
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c. trzeci etap:
4 października – rozstrzygnięcie Konkursu, opublikowanie listy zwycięzców na stronach portalu 
www.barlinek24.pl i w Pulsie Barlinka. Po konkursowa wystawa prac w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

V. KRYTERIA i SPOSÓB OCENY

Zdjęcia będą oceniane przez:
1. Jury, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów: 
- indywidualności spojrzenia autora;
- jakości złożonych prac; 
- ciekawego opisu zdjęcia;
- wartości dokumentalnej zdjęcia.

2. Internautów – 10-stopniowy system oceny umieszczony przy każdym zdjęciu - średnia ocen decyduje o 
wyniku danej pracy uczestnika Konkursu.

VI. INNE PRZEPISY

1. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje 
wykluczenie z Konkursu.

3. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

4. Nagrody nie dostarczone lub nie odebrane z przyczyn leżących po stronie uczestnika przepadają.

5. Regulamin może być zmieniany przez organizatorów w dowolnym czasie, poprzez zamieszczenie zmian 
na stronie internetowej www.barlinek24.pl oraz w Pulsie Barlinka. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się 
skuteczne w chwili ich opublikowania.
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