
R e g u l a m i n 
 Konkursu Fotograficznego dla dzieci i dorosłych 

"MÓJ ZIELONY AZYL" – KONKURS FOTOGRAFICZNY 
 

  
Organizator:    Klub Osiedlowy „Uszatek” 
  Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” w Tychach 
Adres organizatora:   43 - 100 Tychy, ul. Uczniowska 7 
   tel. 32 217-31-64, 
    e-mail: uszatek@oskard.tychy.pl 
Termin składania prac:   18 czerwca 2o21 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu:         25 czerwca 2o21 r. 
Miejsce ogłoszenia wyników:          www.oskard.tychy.pl 
 
Temat konkursu:    
Wiosna już w pełni roztoczyła swoje wdzięki i otacza nas bogactwo zieleni, zółci i wielu innych barw. 
Dni stały się długie, a światło słońca jeszcze intensywniej maluje kolory. To czas kiedy rośliny 
wypuszczają nowe pędy, napuchnięte pąki kwiatów zaczynają pękać. Z pewnością większość z nas 
obserwuje teraz takie właśnie spektakle we własnym domu - na kwietnikach, parapetach lub 
balkonach. Nic więc prostrzego jak chwycić za aparat i poszukać piękna w naszym prywatym, 
zielonym azylu. 
Zdjęcie może przedstawiać jedną, wybraną roślinę, cały "zielony parapet", lub balkonową aranżacje 
z kwiatów. Może być zbliżenie lub cała panorama. Liczy się pomysł ! 
 
Cele konkursu: 
pobudzenie wyobraźni plastycznej 
uwrażliwienie na piękno i detale świata przyrody 
prezentacja amatorskiej działalności fotograficznej 
 
Uczestnicy: 
Dzieci oraz dorośli 

       
Warunki konkursu: 
-format prac – dowolny 
-zdjącia należy zapisać jako plik JPG. 
-każdy uczestnik może przesłać dwie prace, 
-prace przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną na adres: uszatek@oskard.tychy.pl 
-w tytule maila proszę wpisać: MÓJ ZIELONY AZYL 2021 
-każdy plik powinin być opisany w następujący sposób: imię i nazwisko autora, 
-załaczone pliki nie mogą mieć więcej niż 10MB. 
-jeżeli prace przesyła uczestnik nieletni należy dołączyć oświadczenie rodzica – załącznik nr 2, 
a w treści maila wpisać: imię, nazwisko, wiek autora oraz telefon kontaktowy. 
- każdy uczestnik po przesłaniu zgłoszenia powinien otrzymać do trzech dni roboczych maila 
 zwrotnego z potwierdzeniem, jeśli to nie nastąpi należy skontaktować się z organizatorem 
 drogą mailową lub telefoniczną. 
- w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt : 32 217 31 64 
 
 
 
 
 
 

mailto:uszatek@oskard.tychy.pl


Ocena prac: 
Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac biorąc pod uwagę pomysł, kompozycję i 
światło. Przyznane zostaną po trzy nagrody w kategoriach: dzieci i dorośli 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii i ilości przyznanych nagród.         
  
Ogłoszenie wyników: 
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu mailowo lub telefonicznie. Oficjalne 
ogłoszenie wyników opublikowane zostanie na stronie www.oskard.tychy.pl do 25.06.2021 r. 
 
 Uwagi: 
 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez TSM OSKARD danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą  
o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. 101 poz.926  
z późniejszymi zmianami). 
Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych osób nieletnich stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu i musi być przesłany drogą mailową do organizatora. 
   
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 
wypłacania honorariów autorskich. 
 
 
 

Organizator 
 
Klub Osiedlowy USZATEK 
ul. Uczniowska 7 
tel. (32) 217 31 64 

http://www.oskard.tychy.pl/

