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Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich 

o  g  ł  a  s  z  a 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

dla młodzieży i dorosłych 

w Piekarach Śląskich 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

TEMAT: 

„Polskie skarby kultury” 
 

ORGANIZATOR: 

Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. 

 

Celem konkursu jest uchwycenie piękna polskiej architektury: 

 

• kamienice, zamki, pałace, dworki, chaty, mosty, architektura sakralna, 

miejska, wiejska, przemysłowa, itp., 

• detale architektoniczne (sklepienia, ornamenty, fryzy, nisze, okiennice, 

portale, itp.), 

• wnętrza  – np. klatki schodowe, witraże, 

• inne. 

  
Wymagania: 

• fotografie muszą zostać wykonane na terenie Polski 
• minimalna rozdzielczość obrazu: 1024x768px (768x1024px) 
• maksymalna rozdzielczość obrazu: 4096x3120px  
• maksymalna wielkość pliku: 20MB (jpg) 

 

TERMINY: 

✓ zdjęcia należy przesłać na adres e-mail: koordynator@okandaluzja.pl 

✓ w treści wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko autora, wiek, nazwa 

fotografowanego obiektu, miejsce (np. witraż w kamienicy, Bytom)               

termin nadesłania prac do dnia 28 sierpnia 2020r.(włącznie). 
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EKSPOZYCJA PRAC:  

✓ przesłanie zdjęcia na adres koordynator@okandaluzja.pljest równoznaczne  

z udzieleniem zgody na upowszechnienie fotografii oraz imienia i nazwiska 

autora pracy.  

✓ wszystkie fotografie prac zostaną umieszczone na stronie 

www.okandaluzja.ploraz fanpage Ośrodka. Ponadto zdjęcia będą drukowane  

i zaprezentowane w Ośrodku Kultury „Andaluzja”. 

✓ Wystawa pokonkursowa będzie dostępna po wznowieniu działalności Ośrodka  

i będzie trwać 30 dni.  

✓ Wyniki konkursu podane będą na stronie Ośrodka Kultury „Andaluzja” 

www.okandaluzja.pl i na profilu https://www.facebook.com/OKAndaluzja/ 

 

NAGRODY: 

✓ Za zdobycie I, II i III miejsca – nagrody rzeczowe wraz z dyplomami. 

✓ Komisja może dodatkowo przyznać wyróżnienia. 

✓ Nagrody rzeczowe będzie można odebrać w Ośrodku Kultury „Andaluzja”  

w terminie od 15 września 2020 br. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 

32 284 56 20 wewn. 24 i 25. (7:30 – 15:00) 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

✓ Koszt organizacji konkursu oraz koszt nagród i ewentualnych wyróżnień ponosi 

Organizator. 

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji ostatecznych  

w sprawach spornych, nie objętych regulaminem. 

 

 

Dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 
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