
REGULAMIN 

Miejsko-Gminny Konkurs Fotograficzny 
 

„230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja” 
ORGANIZATOR: 

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach 

ul. Wolności 5A 

11-430 Korsze 

tel.(89) 751 39 55 

e-mail: kormok@wp.pl 

e-mail konkursowy: konkurskorsze@wp.pl 

 

Konstytucja 3 Maja kształtowała ustrój Rzeczypospolitej zaledwie przez kilkanaście 

miesięcy. Po jej upadku stała się niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości 

państwa i wolności jego obywateli. 

Chociaż wydarzenia te są odległe czasowo i minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to 

nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Obowiązkiem nas wszystkich 

– i starszych i młodszych – jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją 

pracą i zaangażowaniem  w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w 

sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości. Efektem ich 

niestrudzonych wysiłków było w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości. To właśnie 

takie postawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala 

przetrwać każdy, nawet najtrudniejszy czas. 

 
CEL KONKURSU: 

 
- promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi  

  państwowej, 

 

- przekazanie wiedzy w zakresie poznania ważnych wydarzeń z historii naszego kraju, 

 

- budowanie poczucia wspólnoty narodowej, 

 

- popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród  

  społeczności korszeńskiej,  

 

- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości i emocjonalnego przywiązania  

  do tożsamości narodowej, 

 

- rozwijanie zainteresowania fotografią jako jedną z form sztuki. 

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE: Uczestnikiem może być każda osoba zamieszkująca teren 

miasta i gminy Korsze. 

 

WARUNKI KONKURSU: Należy zrobić sobie zdjęcie z  polskim symbolem, flagą, kotylionem itp. na 

tle miejsca, które kojarzy się z polskością, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. 

 

Fotografię konkursową należy przesłać do 4 maja 2021 r. na e-maila: konkurskorsze@wp.pl 

dołączając formularz RODO oraz w treści podając dane osobowe: imię i nazwisko, adres, wiek 

autora i nr telefonu (uczniowie podają klasę i nazwę szkoły).  

 

OCENA PRAC: Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę obecność motywu polskości, 

oryginalność fotografii, jakość zdjęcia oraz kreatywność i estetyka wykonania.  

 

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac. 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. 

 

Nagroda Specjalna !!! 

Trzy prace, które zbiorą największą ilość lajków i pozytywnych komentarzy zdobędą 

NAGRODY SPECJALNE! 

 

Wszystkie zdjęcia prac zostaną opublikowane w dniu 5.05 2021 r. na naszym profilu Facebook 

na stronie WYDARZENIA Miejsko-Gminnego Konkursu Fotograficznego – online. 

 

Po publikacji zdjęć zachęcamy wszystkich do głosowania!!! 

Macie czas do 9.05.2021 r. do godz. 23.00 !!! 

 

Brane będą pod uwagę lajki i pozytywne komentarze tylko i wyłącznie ze strony WYDARZENIA 

konkursu! 

 

PODSUMOWANIE KONKURSU: 

Wyniki konkursu opublikowane będą 10.05.2021 r. na stronie internetowej www.mok.korsze.pl, 

oraz na portalu społecznościowym Facebook MOK Korsze. Odbiór nagród rzeczowych i 

dyplomów odbędzie się 11. 05. 2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach, przy 

ul. Wolności 5A, w godz. od 800 do 1400.  

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem wymogów regulaminu. 

 
Zgłoszenie do Konkursu wymaga zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ oraz wyrażenia zgody na 

przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z organizacją 

Konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).  

 
Formularz zgody oraz klauzula informacyjna do niniejszego Regulaminu  

do pobrania na stronie internetowej 

www.mok.korsze.pl w poście z regulaminem konkursu. 
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