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KONKURS FOTOGRAFICZNY „POBITNO W OBIEKTYWIE”  

   

Stowarzyszenie Dzielnica – Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Słocina oraz Rzeszowski Dom 

Kultury filia Pobitno zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Pobitno 

w obiektywie” organizowanym z okazji 640 rocznicy lokowania osiedla Pobitno. 

1. Charakter konkursu: 

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych zajmujących się fotografią amatorsko. Udział jest dobrowolny i bezpłatny. 

Konkurs organizowany jest w ramach zadania „640 lat Pobitna – cykl imprez 

sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitno” finansowanego ze 

środków Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. 

 

2.  Cele konkursu:  

 Odkrywanie walorów lokalnej małej ojczyzny. 

 Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii. 

 Zachęcenie mieszkańców oraz pasjonatów do poznawania i odkrywania walorów 
estetycznych rzeszowskiego osiedla Pobitno. 

 Upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.  
 

3. Postanowienia ogólne:  

 Konkurs adresowany jest do amatorów. 

 Aby wziąć udział w konkursie należy do 25 listopada 2020 r.  wysłać jedno 

współczesne zdjęcie osiedla Pobitno (rozumianego jako osiedle lub obszar 

dawnej, historycznej wsi), wykonane samodzielnie przez autora. 

 Jedna osoba może zgłosić jedno zdjęcie. 

 Technika wykonanych prac jest dowolna. 

 Zdjęcie o minimalnej rozdzielczości 1200 x 800 pikseli powinno być wysłane na 

adres redakcja@pobitno.pl, nie większe niż 1 MB. 

 Jury konkursu w składzie: członkowie Stowarzyszenia Dzielnica, przedstawiciele 

Rzeszowskiego Domu Kultury filia Pobitno oraz Rady Osiedla Pobitno wyłonią 

spośród nadesłanych prac pięć zwycięskich projektów w trzech kategoriach 

wiekowych:  

       - dzieci  (klasy IV-VIII), 
       - młodzież (szkoła średnia),  
       - dorośli (powyżej 18 roku życia). 

mailto:redakcja@pobitno.pl


2 

 

 Osoby niepełnoletnie  mogą wziąć  udział w konkursie wyłącznie za zgodą 

pisemną rodziców lub opiekunów prawnych. Stosowny zapis znajduje się w karcie 

zgłoszeniowej. 

 Jury konkursu będzie oceniało pracę według poniższych kryteriów: 

- aspekt techniczny, 

- wartość artystyczna, 

- atrakcyjność wizualna, 

- pomysłowość i sposób interpretacji tematu. 

 Autorzy nagrodzonych fotografii otrzymają atrakcyjne nagrody książkowe oraz 

dyplomy. 

 Nadesłane prace zostaną zaprezentowane w przestrzeni wirtualnej jako 

pokonkursowa wystawa on-line oraz wyeksponowane w Rzeszowskim Domu 

Kultury filia Pobitno jako wystawa czasowa.  

 

4. Zgłoszenie do konkursu oraz warunki uczestnictwa: 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe przesłanie pracy 

konkursowej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) oraz  

podpisaną Klauzulą Informacyjną RODO (załącznik nr 2). 

 Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 25 listopada 2020 r., do godziny 24, 

drogą elektroniczną na adres mailowy  redakcja@pobitno.pl.  

 Prace złożone po terminie nie będą poddawane ocenie Jury. 

 

5. Postanowienia końcowe: 

 Autorzy prac otrzymają email zwrotny od koordynatora zawierający potwierdzenie 

wysłania pracy. 

 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 

 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika 

nieprawdziwych lub niewłaściwych danych osobowych. 

 Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją 

niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora w celach przeprowadzenia i realizacji konkursu. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie: www.rdk.rzeszow.pl oraz 

 www.pobitno.pl najpóźniej do dnia 11 grudnia 2020 r.  

 Dane do kontaktu z koordynatorem projektu: 17 853 50 30, 516 121 438 
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