
 

 

 

Konkurs Fotograficzny „Zimowy Chorzów i okolice”  

18 stycznia – 2 lutego 2021 r. 

 

 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Zimowy Chorzów i okolice” jest Chorzowskie 

Centrum Kultury , z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Chorzowie. 

2. Konkurs  kierowany jest do osób indywidualnych od 14 roku życia. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie 

www.chck.pl i przesłanie go na adres mailowy: barbara@chck.pl 

4. W ramach konkursu należy zrobić zdjęcia Chorzowa lub jego okolic w okresie zimowym. 

5. Na zdjęciach powinny znajdować się tylko miejsca, rzeczy, krajobrazy (bez osób). 

6.  Do konkursu jedna osoba  może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. 

7. Zdjęcia w formacie JPG, PNG lub PDF, od 3 MB do 20 MB, max do 300 dpi , należy przesłać na 

adres mailowy: barbara@chck.pl  

8. Spośród nadesłanych zdjęć  jury wybierze te, które zostaną wydrukowane i zaprezentowane.  

9. Wybrane przez jury nadesłane zdjęcia będą umieszczone na profilu facebookowym 

Chorzowskiego Centrum Kultury i  www.chck.pl  , bez podania autora i poddane do 

głosowania dla publiczności w dniu 5 lutego 2021r. 

10. Głosowanie na facebooku będzie trwało do 8 lutego 2021 r. 

11. Przewidujemy  nagrody w konkursie: 

1. Nagroda publiczności – zostanie przyznana osobie, która otrzyma najwięcej  

głosów publiczności - like’ów pod zdjęciem na facebooku ChCK. 

2. Nagroda główna  -  zostanie przyznana  autorowi  najciekawszego zdjęcia, 

wybranego przez Jury w składzie: 

http://www.chck.pl/
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Tomasz Ignalski – dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury 

Jolanta Motyka – zastępca Dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury 

Paweł Mikołajczyk – fotograf, reżyser, operator,  dziennikarz  

Cyprian Nocoń – artysta malarz, autor kilkunastu wystaw indywidualnych m.in w 

Lyonie, Maastricht i Warszawie. 

Barbara Wichary – główny specjalista ds. merytorycznych Chorzowskiego 

Centrum Kultury, koordynator ds. promocji i relacji publicznych 

3. Wyróżnienia dla osób, których zdjęcia zostaną wybrane do wystawy 

w Galerii w Bramie 

12. Wyniki konkursu publiczności oraz nazwiska osób nagrodzonych zostaną  podane na 

www.chck.pl oraz facebooku ChCK w dniu 9 lutego 2021 r. 

13. Wartość nagród: 

Nagroda Publiczności – zaproszenie dla dwóch osób na wybraną produkcję Chorzowskiego 

Centrum Kultury. Termin realizacji zaproszenia – do końca grudnia 2021 r. 

Nagroda Główna – bon podarunkowy o wartości 50 zł do Księgarni Dopełniacz 

Wyróżnienia – upominki od ChCK. 

Nagrodzone zdjęcia zostaną wydrukowane w formacie do prezentacji w Galerii w Bramie, 

Wystawa prac nagrodzonych odbędzie się:  od 1.03. do 31.03.2021 r. 

14.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na publikację materiałów związanych 

z konkursem w celach promocyjnych i marketingowych Chorzowskiego Centrum Kultury. 

15. Przysyłając  zdjęcia osoba biorąca udział w konkursie udziela nieodpłatnej licencji 

Chorzowskiemu Centrum Kultury na wykorzystanie przesłanych materiałów fotograficznych 

na czas nieokreślony, na wszelkich znanych polach eksploatacji. 

16. Wszelkich szczegółowych informacji udziela Koordynator konkursu: Barbara Wichary, 

barbara@chck.pl, tel. 32 349 78 60 

16. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 
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