
KONKURS FOTOGRAFICZNY – VIII edycja 

im. Mieczysława Pawełka 

 

„FOTOGRAFICZNA PRZYGODA Z PRZYRODĄ                       
W MIEŚCIE LEGNICY” 

pod Honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legnicy 
 

 
Organizatorzy: 

 

• Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pro Legnica” Rynek 5/6 I p. 59-220 Legnica 
 

Cel konkursu: 
 

1. Upamiętnienie artystów fotografujących Legnicę. 
 

2. Zachęcenie szerokich kręgów fotografików do utrwalenia historii Legnicy. 
 

3. Dokumentacja fotograficzna zapomnianych i mniej znanych miejsc w Legnicy.  
 

4. Zaprezentowanie piękna i atrakcyjności miasta oraz jego różnorodności widzianej okiem 
mieszkańców.  

 

REGULAMIN KONKURSU: 
 

1. Uczestnikiem konkursu może być zarówno amator, jak i profesjonalista w dziedzinie 

fotografii. 
 

2. Tematem prac konkursowych jest „FOTOGRAFICZNA PRZYGODA Z PRZYRODĄ W MIEŚCIE 
LEGNICY ”. 

 

3. Konkurs ma charakter otwarty. 
 

4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład jury ani członkowie ich rodzin. 
 

5. Prześlij maksymalnie 4 zdjęcia przez formularz zamieszczony na stronie www.pro.legnica.pl 

(w przypadku przesłania więcej niż 4 zdjęć, pod uwagę będą brane te które zostały przesłane 

jako pierwsze). Fotografie powinny być przesłane w formacie JPG o wymiarach min 2000 x 

3000 pikseli. Fotografie muszą być podpisane zgodnie z wzorem: 

tytuł_zdjęcia_godło_numer_zdjęcia.jpg Prace nie będą rozpatrywane w przypadku, gdy 

zostanie przekroczona dozwolona ilość zdjęć oraz format. 
 

6. Technika prac dowolna. 
 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych 

prac w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych 

konkursu. W przypadku zakwalifikowania fotografii do wydawnictwa pokonkursowego, 

http://www.pro.legnica.pl/


organizator ma prawo nieodpłatnie wykorzystać je w tej publikacji i innych materiałach 

promujących miasto. 
 

8. Prace nagrodzone i wyróżnione oraz do publikacji przechodzą na własność organizatora, 

który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach 

eksploatacji. 
 

9. Biuro organizacyjne – Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA, Rynek 5/6 I p., 59-220 

Legnica, tel. (76) 852-59-48. 
 

10. Nadesłanie prac jest równoznaczne ze znajomością regulaminu i jego akceptacją. 
 

11. Najciekawsze prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 
 

12. O zakwalifikowaniu prac na wystawę i o podziale nagród zadecyduje jury powołane przez 

Biuro Organizacyjne Konkursu. 
 

13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 21.10.2022 o godz. 17.00    w 

siedzibie TML (Rynek 5/6, I piętro)   
 

14. Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych. 
 

 
Autorzy fotografii, zgłaszając udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie 

własnych danych osobowych przez Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA (na wystawie 

pokonkursowej oraz w wydawnictwach reklamowych i promocyjnych) zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dn. 10 maja 2020r. 


