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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
1. ZASADY OGÓLNE 

1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego  
„WODY OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO” jest Komisja Młodzieżowa przy Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie. Adres: 42-200 Częstochowa ul. 
Wolności 81 m 10. Telefon 343605313 
1.2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
Okręgu Częstochowskiego (wszystkie gminy na terenie powiatów: Częstochowski, 
Częstochowski Grodzki, Kłobucki, Myszkowski i Lubliniecki, oraz gmina: Kalety i 
Krupski Młyn w Powiecie Tarnogórskim, gmina Zawiercie, Irządze, Kroczyce, Pilica, 
Szczekociny, Żarnowiec i Włodowice w Powiecie Zawierciańskim, gmina Pajęczno, 
Strzelce Wielkie i Nowa Brzeźnica w powiecie Pajęczańskim). 

2. ZASADY KONKURSU 
2.1. Tematem konkursu są wody Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie 
w rozumieniu ogólnym: zbiorniki, rzeki, ryby, wszystkie organizmy żywe występujące nad 
wodami, łowiący wędkarze oraz zawody wędkarskie.  
2.2. Zdjęcie musi być wykonane nad wodą należącą do Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Częstochowie. Wykaz wód PZW Częstochowa znajduje się na stronie 
www.pzw.org.pl/19 w zakładce „Wykaz wód i łowisk”. Zdjęcia wykonane nad innymi 
wodami nie będą brane pod uwagę. 
2.3. Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie, które powinno być opisane: imię i nazwisko 
oraz wiek autora, co przedstawia i jakim aparatem zostało wykonane. 
2.4. Zdjęcie w pełnej rozdzielczości zapisane na nośniku cyfrowym (płyta CD lub DVD) wraz 
z wypełnionymi formularzami (formularze dostępne na stronie www.pzw.org.pl/19 w 
zakładce „Konkurs fotograficzny”) należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres Polski 
Związek Wędkarski w Częstochowie. Adres: 42-200 Częstochowa ul. Wolności 81 m 10. 
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.  
2.5. Jeżeli fotografia przedstawia portrety osób fotografujący powinien mieć ich zgodę na ich 
publikowanie. Bez takiej zgody zdjęcia nie będą brane pod uwagę.  
2.6. Zabrania się stosowania zabiegów selektywnych w celu sztucznego zwiększania 
rozmiaru, dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii (z wyjątkiem 
techniki HDR) lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Niedopuszczalne jest dodawanie lub 
odejmowanie fragmentów fotografii, dokonywanie fotomontażu oraz łączenie kilku fotografii. 
Fotografie nie mogą zawierać znaków wodnych ani dat.  
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3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
3.1. Termin nadsyłania prac od 01.03.2014. do 05.05.2014. (Decyduje data stempla 
pocztowego). Prace nadesłane po terminie nie będą uwzględniane. 
3.2. Jury w ciągu dziesięciu dni wyłoni laureatów konkursu. 
3.3. O sposobie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni: listownie, 
mailowo lub telefonicznie. 
3.4. Lista przewidzianych nagród znajduje się na stronie www.pzw.org.pl/19 w zakładce 
„Konkurs fotograficzny” 
3.5. Wszystkie nadesłane prace można będzie oglądać w galerii na stronie 
www.pzw.org.pl/19 w zakładce „Konkurs fotograficzny” 
3.6. Prace laureatów będą opublikowane w TYGODNIKU REGIONALNYM 7DNI, który 
objął patronat medialny nad konkursem. 
3.7. Organizator zastrzega sobie prawo na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanych zdjęć w 
dowolnym czasie i formie dla celów promocji Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Częstochowie. 
3.8. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów 
niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności danych autora.  
 

 
 
 

 


