
"Przez moje okno" – gminny konkurs fotograficzny 
 
 

Las sosnowy, co rósł na moich oczach, 
Ścieżka wydeptana przez mnie, 

Stary park, kościół, cmentarz na uboczu, 
Ten widok przez moje okno-jest we mnie. 

 
Ks. Wacław Kurowski 

Lipków 1969 rok 
 

Cel i tematyka konkursu 
 

§1  
 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Lipkowa i Okolic (Organizator) oraz redakcje portalików www.lipkow.net, 
www.babice.waw.pl i www.powiatzachodni.pl ogłaszają konkurs fotograficzny pt: "Przez moje okno” 
poświęcony pamięci Księdza Kanonika Wacława Kurowskiego (Konkurs). Celem konkursu jest 
zwrócenie uwagi na walory historyczne i przyrodnicze gminy Stare Babice, poprzez zachęcenie  
do prezentacji swojej interpretacji fotograficznej wiersza Ks. Kurowskiego pt. „Przez moje okno”  
oraz utworzenie wystawy wirtualnej i stacjonarnej zdjęć konkursowych. 

Zasady konkursu 
§2  

 
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być zarówno mieszkańcy gminy Stare Babice jak i miłośnicy gminy 
mieszkający poza jej granicami. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, 
wyrażonych w niniejszym regulaminie. 
 
2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone  
do innego konkursu. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

4. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również  
z niego wyłączonych. 

Zasady uczestnictwa 
§3  

 
 
1. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć. 

2. Prace należy nadsyłać w formie elektronicznej w formacie JPG w plikach nie przekraczających 
1MB na adres mailowy stowarzyszenie@lipkow.net lub w formie papierowej na adres Stowarzyszenie 
Przyjaciół Lipkowa  i Okolic ul.Jakubowicza 76   05-080 Lipków. Dopuszcza się możliwość 
dostarczenia prac w formie elektronicznej na płycie CD.  

3. Fotografie w wersji papierowej należy nadsyłać w postaci odbitek formatu co najmniej 10x15 cm  
lub w formacie większym.  

4. Każda praca w wersji papierowej powinna zostać oznaczona na odwrocie doklejoną kartką  
z  imieniem i nazwiskiem autora, opisem (tytułem) zdjęcia, miejscem jego wykonania, telefonem 
kontaktowym i ew. komentarzem. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.  
W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej (mailem lub na CD) powyższe dane dotyczące 
poszczególnych zdjęć mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie 
Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób 
łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem. 
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5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii  
o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, zbyt małej rozdzielczości lub wielkości pliku 
innej niż określona w regulaminie, oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin. 

6. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2010r. 

 
7. Każdy uczestnik konkursu wysyłając pracę konkursową automatycznie oświadcza, że jest autorem 
dostarczonego zdjęcia i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów 
nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów Konkursu. 
Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs wyraża zgodę na nieodpłatną publikację przesłanych prac  
na łamach lokalnych portalików www.lipkow.net, www.babice.waw.pl i www.powiatzachodni.pl,  
oraz w lokalnej prasie, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm). Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883). Oświadcza, że zapoznał się  
z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumie i w pełni akceptuje. 

Nagrody 
§4  

 
 
1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane  
przez Organizatorów.  

2. O podziale nagród decyduje komisja oceniająca. Dodatkową nagrodę w konkursie przyznają 
internauci w wyniku głosowania internetowego.  

3. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie internetowej lokalnych 
portalików www.lipkow.net, www.babice.waw.pl i www.powiatzachodni.pl do dnia 30 kwietnia 2010r. 

Komisja oceniająca 
§5  

 
 
1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła Komisję oceniającą składającą się  
co najmniej z 3 osób. 

2. Zadaniem Komisji oceniającej jest kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,  
ocena zgłoszonych fotografii i przyznanie nagród. Decyzje Komisji są ostateczne. 

3. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się kryteria merytoryczne i wartość artystyczną oraz jakość 
techniczną i poziom estetyczny prac. 

Postanowienia końcowe 
§6 

 
 
1. Kontakt z organizatorem konkursu jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną: 
stowarzyszenie@lipkow.net lub pod adresem do korespondencji tradycyjnej: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Lipkowa i Okolic 
Ul. Jakubowicza 76 

05-080 Lipków 
Z dopiskiem: "Konkurs 
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