
 
 

REGULAMIN 

 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

BUDOWLE OBRONNE – FOTO-TUR – WROCŁAW 2020/21 

 

 

I. ORGANIZATORZY 

 4. Regionalna Baza Logistyczna, 

 Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej  
we Wrocławiu. 

 

II. CELE 

1. Propagowanie amatorskiej fotografii krajoznawczej. 
2. Gromadzenie informacji o zabytkowych obiektach historycznych i militarnych. 
3. Zebranie i przegląd dorobku fotografików amatorów dokumentujących w swych 

pracach budowle o charakterze militarnym oraz tematykę turystyczno-krajo-
znawczą związaną z Polską, jej krajobrazem, zabytkami, miejscami historycznymi  
i wydarzeniami kulturowymi. 

4. Popularyzacja obiektów infrastruktury kolejowej i ich walorów krajoznawczych 
oraz turystyki związanej z kolejnictwem w ramach specjalnej kategorii  
pn. „Na kolejowym szlaku”.  

5. Konfrontacja osiągnięć artystycznych i technicznych fotografików amatorów 
pracujących w różnych technikach. 

6. Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa, zwrócenie uwagi na konieczność ochrony 
dziedzictwa kulturowego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

 

III. UDZIAŁ W KONKURSIE I PRZEGLĄDZIE 

1. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny (OKF) jest dostępny wszystkim fotografikom 
amatorom, którzy przyjmując postanowienia niniejszego Regulaminu, zgłoszą  
w trybie w nim określonym swoje prace do udziału w Konkursie. 

2. W ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego odbędą się:  

a) XX Konkurs Fotograficzny Budowle Obronne 2020/21, 

b) XXII Przegląd Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej Foto–Tur 2020/21. 

 



3. Treścią prac nadesłanych na OKF 

a) w XX Konkursie Fotograficznym Budowle obronne 2020/21 mogą być 
zamki, twierdze, warowne grody, fortyfikacje miejskie i inne budowle  
o charakterze obronnym; 

b) w XXII Przeglądzie Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej Foto–Tur 
2020/21 prace winny dotyczyć promocji krajobrazu ojczystego, 
interesujących miejsc historycznych i kulturowych oraz posiadać walory 
artystyczne; w ramach Przeglądu dodana została kategoria specjalna  
pn. „Na kolejowym szlaku…” – obejmująca prace fotograficzne ukazujące 
interesujące krajoznawczo obiekty infrastruktury kolejowej (wiadukty, 
tunele, skanseny kolejowe, itp.) oraz przedsięwzięcia turystyczne 
zrealizowane na kolejowych szlakach (np. podczas przejazdów liniami 
kolejowymi, kolejkami wąskotorowymi, zabytkowymi pojazdami, itp.). 

4. Prace muszą dotyczyć obiektów, wydarzeń i zjawisk z terenu Polski.  

5. Prace osób niepełnoletnich biorących udział w OKF będą przyjęte pod warunkiem 
złożenia podpisu rodzica lub opiekuna prawnego na karcie zgłoszenia pracy. 

6. Pracę oraz kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu) 
należy przesłać w zaklejonej kopercie, opatrzonej godłem autora, na adres  
Biura Organizacyjnego OKF w terminie do dnia 30 września 2021 roku.  
Do każdej pracy należy czytelnie i dokładnie wypełnić „Kartę Zgłoszenia Pracy”. 

7. Do OKF 2020/21 zakwalifikowane zostaną również prace zgłoszone w 2020 r., 
które z uwagi na zagrożenie epidemiczne nie były oceniane przez jury 
konkursowe w 2020 r. 

8. Autorzy prac wykonanych zespołowo traktowani będą jako jeden autor. Zespół 
autorski powinien określić pełnomocnika upoważnionego do występowania  
w imieniu zespołu. 

9. Do udziału w OKF zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki 
techniczne określone w niniejszym Regulaminie. 

10. Do Konkursu i Przeglądu nie będą dopuszczone prace: 
a) wykonane przez członków Jury lub Komisji Kwalifikacyjnej bądź przy ich 

udziale; 
b) nagrodzone lub wyróżnione w innych przeglądach lub konkursach 

fotograficznych; 
c) nadesłane po terminie określonym w Regulaminie. 

11. Prace Komisji Kwalifikacyjnej oraz Jury zostaną zakończone do dnia  
31  października  2021  roku. 

IV.  WARUNKI TECHNICZNE 

1. Do udziału w OKF zostaną dopuszczone wyłącznie prace, których treść odpowiada 
tematowi Konkursu lub Przeglądu. Można nadsyłać prace pojedyncze oraz cykle 
fotografii, wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej. 



2. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w OKF do 5. prac. Za pracę uważa się  
zdjęcie pojedyncze lub zestaw zdjęć. Ogranicza się ilość zestawów do 2.,  
a także ilość zdjęć wchodzących w skład zestawu do 5. 

3.  Fotogramy nadsyłane na OKF powinny posiadać format nie mniejszy  
niż 20x30cm i nie większy niż 40x50cm. Prace nie mieszczące się  
w określonych granicach formatu nie będą dopuszczone do udziału w OKF. 

4. Obróbka zdjęć w programach graficznych dopuszczalna jest tylko w sytuacji 
ingerencji w cały obraz, np. wyostrzenie, kontrast, jasność, nasycenie itp. 
Niedopuszczalne jest stosowanie filtrów itp. do fragmentów obrazu.  

5. Nadsyłane prace fotograficzne powinny posiadać na odwrocie opis zawierający 
godło autora i tytuł pracy (zdjęcia lub zestawu). Zdjęcia nie mogą być oprawione  
i podklejone.  

6. Do zdjęć należy obowiązkowo dołączyć wglądówki (pliki w pełnej rozdzielczości) 
wyłącznie na płycie CD, zabezpieczonej przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. 
W zgłoszeniu pracy można zaznaczyć ewentualny układ prezentacji zdjęć  
(jeżeli autor widzi potrzebę specjalnej prezentacji swoich prac). Należy przy tym 
wziąć pod uwagę, że prace na wystawie pokonkursowej prezentowane będą  
na planszach o formacie 70x100 cm. 

V.  KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY 

1. Komisja Kwalifikacyjna i Jury OKF działa w składzie powołanym przez Komitet 
Organizacyjny. 

2. W skład Komisji Kwalifikacyjnej i Jury wchodzą zawodowi fotograficy, pracownicy 
i twórcy kultury, działacze Zarządu Głównego PTTK i stosownych jego komisji. 

3. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej i Jury dokonują kwalifikacji i oceny nadesłanych 
prac podczas pokazu zamkniętego. 

4. Obrady Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są tajne. 
5. Prace nie zakwalifikowane przez Komisję Kwalifikacyjną nie podlegają ocenie Jury 

podczas pokazu konkursowego. 
6. Prace fotograficzne zakwalifikowane do pokazu konkursowego będą oceniane 

przez Jury z uwzględnieniem następujących kryteriów: zgodność z tematyką 
Konkursu, walory techniczne prac, walory artystyczne.  

7. W przypadku wątpliwości Komisja Kwalifikacyjna i Jury OKF mogą zażyczyć sobie 
dostarczenie przez autora oryginalnych plików źródłowych pracy. 

8. Jury zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do prezentacji na wystawach niepeł-
nego zestawu zdjęć. 

9. Werdykt Komisji Kwalifikacyjnej i Jury w zakresie oceny prac i podziału nagród 
jest ostateczny i niepodważalny. 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Autorom najlepszych prac fotograficznych zgłoszonych do udziału w OKF  
Jury może przyznać nagrody (Grand Prix, I, II, III) wyróżnienia oraz nagrody  
i wyróżnienia specjalne. 



2. Jury ma prawo dokonania innego, niż określony przez organizatorów, podziału 
nagród i wyróżnień lub ich nie przyznania. 

3. Fundatorzy nagród specjalnych mają prawo określenia kryterium przyznania 
ufundowanej nagrody, jednakże decyzja o jej przyznaniu należy wyłącznie  
do kompetencji Jury OKF. 

4. Podstawę prawną do przekazania nagród stanowi wyłącznie protokół Jury. 

VII. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 

1. Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem OKF odpowiada Oddział 
Wojskowy PTTK przy Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu. 

2. Pracami Komitetu Organizacyjnego OKF kieruje Prezes Zarządu OW PTTK,  
który jest jednocześnie jego Przewodniczącym. 

3. Na okres przygotowań i trwania OKF Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
powołuje Biuro OKF,  które mieści się w siedzibie Klubu 4 Regionalnej Bazy 
Logistycznej we Wrocławiu. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pozostawienia w archiwum OKF prac 
nagrodzonych, wyróżnionych i eksponowanych podczas wystaw pokonkursowych. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnej prezentacji i kopiowania 
prac nadesłanych na OKF w celu wykorzystania ich do organizacji wystaw, w pracy 
szkoleniowo-wychowawczej oraz w wydawnictwach informacyjnych i promu-
jących działalność statutową organizatora, a także na jego stronie internetowej. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac 
oraz płyt CD powstałe z przyczyn od nich niezależnych (np. w trakcie przesyłania).   

7. O werdykcie Jury OKF, terminie i sposobie przekazania nagród i wyróżnień 
uczestnicy zostaną poinformowani oddzielnym pismem (e-mailem)  
do 10 listopada 2021 roku. 

ADRES BIURA ORGANIZACYJNEGO  
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego  

Budowle obronne – Foto–Tur – Wrocław 2020/2021 

Klub 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu 
ul. Pretficza 24; 50-984 Wrocław 

tel. 261653739 lub tel. kom. 500035134, 502558304 



Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Budowle obronne – Foto–Tur – Wrocław 2020/2021” 

 
 

XX KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„BUDOWLE OBRONNE 2020/2021” 

 
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY  

TYTUŁ PRACY  ....................................................................................................................................... 

AUTOR PRACY  ...................................................................................................................................... 

GODŁO AUTORA  .................................................................................................................................. 

PEŁNOMOCNIK  .................................................................................................................................... 
w przypadku prac zespołowych 

RODZAJ PRACY   niepotrzebne skreślić 

ZDJĘCIE POJEDYNCZE ZESTAW ZDJĘĆ ..................... szt. 

UWAGI AUTORA  np. układ eksponowania zdjęć zestawu   .................................................................................. 
ADRES KONTAKTOWY  .......................................................................................................................... 

nazwisko i imię 

............................................................................................................................................................... 
ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 

Oświadczam, że jestem autorem zgłaszanej pracy oraz, że praca ta nie była nagrodzona (wyróżniona)  
w innych konkursach fotograficznych.  
Akceptując postanowienia Regulaminu, zgłaszam swoją pracę fotograficzną do udziału w Ogólnopolskim 
Konkursie Fotograficznym Budowle obronne – Foto–Tur – Wrocław 2020/2021 – XX Konkurs 
Fotograficzny Budowle Obronne 2020/2021. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb Organizatora Konkursu, zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami). 

................................., dnia ................. 2021 r.                                            ......................................................... 
            miejscowość                                                                                                                                                       podpis autora 

UWAGA: czytelnie i dokładnie wypełnioną kartę należy przesłać wraz z pracami na adres 
biura organizacyjnego OKF. Kartę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem autora. 

DANE AUTORA 

Nazwisko i Imię …............................................................................................ wiek ............................. 

adres ............................................................................................................... tel. ............................... 

zawód wykonywany ........................................................... e-mail ...................................................... 

Nazwa instytucji, z którą współpracuje autor ...................................................................................... 

Przynależność do Organizacji i Stowarzyszeń ……………...............................………………….…………………… 
np. Fotografików, Filmowców, Krajoznawczych 

Dane dotyczące osiągnięć fotograficznych autora ……….................................................…………………… 

............................................................................................................................................................... 
udział w wystawach, przeglądach, festiwalach, konkursach, publikacjach, itp. 

Inne informacje .................................................................................................................................... 

……....……………………….. 
podpis autora 

Imię i nazwisko oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu 
………………………………………………………………………………………..…..............................................………………. 



Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Budowle obronne – Foto–Tur – Wrocław 2020/2021” 
 

 
XXII PRZEGLĄD FOTOGRAFII TURYSTYCZNEJ i KRAJOZNAWCZEJ 

„FOTO–TUR 2020/2021” 
 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY  
TYTUŁ PRACY  ....................................................................................................................................... 

AUTOR PRACY  ...................................................................................................................................... 

GODŁO AUTORA  .................................................................................................................................. 

PEŁNOMOCNIK  .................................................................................................................................... 
w przypadku prac zespołowych 

RODZAJ PRACY   niepotrzebne skreślić 

ZDJĘCIE POJEDYNCZE ZESTAW ZDJĘĆ ..................... szt. 

UWAGI AUTORA  np. układ eksponowania zdjęć zestawu   .................................................................................. 
ADRES KONTAKTOWY  .......................................................................................................................... 

nazwisko i imię 

............................................................................................................................................................... 
ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 

Oświadczam, że jestem autorem zgłaszanej pracy oraz, że praca ta nie była nagrodzona (wyróżniona)  
w innych konkursach fotograficznych.  
Akceptując postanowienia Regulaminu, zgłaszam swoją pracę fotograficzną do udziału w Ogólnopolskim 
Konkursie Fotograficznym Budowle obronne – Foto–Tur – Wrocław 2020/2021 – XXII Przegląd Fotografii 
Turystycznej i Krajoznawczej FOTO-TOUR 2020/2021. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb Organizatora Konkursu, zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami). 

................................., dnia ................. 2021 r.                                            ......................................................... 
            miejscowość                                                                                                                                                       podpis autora 

UWAGA: czytelnie i dokładnie wypełnioną kartę należy przesłać wraz z pracami na adres 
biura organizacyjnego OKF. Kartę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem autora. 

DANE AUTORA 

Nazwisko i Imię …............................................................................................ wiek ............................. 

adres ............................................................................................................... tel. ............................... 

zawód wykonywany ........................................................... e-mail ...................................................... 

Nazwa instytucji, z którą współpracuje autor ...................................................................................... 

Przynależność do Organizacji i Stowarzyszeń ……………...............................………………….…………………… 
np. Fotografików, Filmowców, Krajoznawczych 

Dane dotyczące osiągnięć fotograficznych autora ……….................................................…………………… 

............................................................................................................................................................... 
udział w wystawach, przeglądach, festiwalach, konkursach, publikacjach, itp. 

Inne informacje .................................................................................................................................... 

……....……………………….. 
podpis autora 

Imię i nazwisko oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu 
………………………………………………………………………………………..…..............................................………………. 


