
KONKURS FOTOGRAFICZNY „FOTO-WYCIECZKA: PIESZO PO GMINIE ZEMBRZYCE” 

Zainspirujmy się wzajemnie do odkrywania jak pięknie jest w naszej okolicy! W dobie 

pandemii koronawirusa podróżowanie jest utrudnione i niewskazane. Ale odkrywanie swojej 

„małej ojczyzny” jest czymś co może ukoić tęsknotę za podróżami i zwiedzaniem, ukoić nerwy, 

rozmyć smutek i pomoże w relaksie, który jest jednym z głównych czynników utrzymania 

zdrowia fizycznego i psychicznego. Chcemy więc Was zachęcić do odbywania pieszych podróży 

po okolicy. Nasza gmina obfituje w piękne widoki, leśne krajobrazy i rozległe panoramy. 

W ostatnich latach możemy nawet raczyć oko taflą zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. 

Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego do obejrzenia i podziwiania.  

Zasady: 

1. Przesłanie prezentacji zestawu 5-15 zdjęć, które będą reportażem z Waszej wycieczki 

po gminie Zembrzyce.  

2. Zdjęcia powinny posiadać krótkie opisy przedstawianych miejsc. 

3. Zdjęcia powinny przedstawiać ciekawe miejsca, widoki, budowle, zabytki, przyrodę. 

Nie mogą przedstawiać wizerunku osób. 

4. Zdjęcia prosimy przesyłać do 31 sierpnia 2020 roku wraz z oświadczeniem: 

a. Oświadczam, że nadesłane przeze mnie prace są mojego autorstwa. Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu „Foto-wycieczka: pieszo po gminie Zembrzyce” lub 

dochodzenia ewentualnych roszczeń. Wyrażam zgodę na publikację, na czas 

nieoznaczony i bez honorarium, moich przesłanych prac na stronie Gminnego 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach (www.gckiczzembrzyce.pl), 

koncie GCKiCz w Zembrzycach na Facebooku (www.facebook.com/GCKiCz), 

gazetce „Nasza Gmina Zembrzyce” oraz innych mediach zgodnie z ustawą 

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Przesłanie ww. na adres: animator.zembrzyce@gmail.com 

a. W razie kłopotów z przesyłaniem, można wysłać zdjęcia w kilku mailach. Należy 

jednak pamiętać, aby każdy mail był odpowiednio podpisany, umożliwiający 

identyfikację nadawcy. 

b. Można udostępnić zdjęcia za pomocą linku do dysku Google. Proszę wówczas 

pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu innych zdjęć. Proponujemy 

utworzenie specjalnego folderu konkursowego i udostępnienie go 

z możliwością pobrania zdjęć, ponieważ większość zgłoszeń będzie 

umieszczona na fanpage GCKiCz. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w sobotę 12 września 

o godzinie 10:00 za pośrednictwem FB, gdzie poinformujemy o formie wręczenia 

nagród w zależności od wówczas panujących zaleceń sanitarnych. 

7. Nagrody: 

a. Dyplom gratulacyjny dla każdego uczestnika. 

b. Publikacja zdjęć laureatów na profilu FB oraz na stronie internetowej GCKiCz 

w Zembrzycach oraz na stronie gminy Zembrzyce (www.zembrzyce.pl). 

c. Nagrody rzeczowe dla laureatów I,II i III miejsca. 
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