
Burmistrz Nowogardu ogłasza otwarty konkurs fotograficzny p.t.

„Nowogard zimą”

Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  fotografii,  przedstawiającej 
dowolne walory turystyczno-przyrodnicze gminy Nowogard, promujące gminę.

Fotografie dotyczyć mogą m. in.:
- elementów natury,
- pomników przyrody,
- zabytków,
- budynków,
- elementów infrastruktury,
- inne.

Warunki prac:
1.Przedmiot pracy musi znajdować się na terenie gminy Nowogard.
2.Praca musi być wykonana podczas zimy 2012/2013.
3.Fotografia  musi  posiadać  opis  przedstawianego  obiektu  (miejsce,  czas 
wykonania, przedmiot pracy).
4.Praca musi być wykonana samodzielnie.

Szczegółowe  warunki  uczestnictwa   w  konkursie  zawarte  zostały 
w regulaminie konkursu. 

Organizatorem  konkursu  jest  gmina  Nowogard  reprezentowana  przez 
Roberta Czaplę – Burmistrza Nowogardu: plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Konkurs organizowany jest formie konkursu jednoetapowego.

Uczestnikami mogą zostać osoby fizyczne, które:
- w wyznaczonym terminie tj. do 28.02.2013 r. prześlą lub dostarczą pracę 

wraz z kartą zgłoszeniową pod adres: Urząd Miasta Nowogard, plac Wolności 1, 
72-200 Nowogard, pokój 5.

-  samodzielnie  wykonają  fotografię,  spełniającą  podane  w regulaminie 
kryteria.

- wypełnią kartę zgłoszeniową do udziału w konkursie.

Terminy:
1.  Prace  należy  dostarczyć  w  zamkniętej  kopercie  opatrzone  imieniem 
i nazwiskiem z dopiskiem Konkurs „Nowogard zimą” do dnia 28.02.2013 r. do 
godz. 15.30  na w/w adres (dotyczy również prac wysłanych).



2.  Wyłonienie  laureatów  i  zwycięzcy  konkursu  przez  komisję  konkursową 
nastąpi do 10 marca 2013.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 11 marca 2013 r.
4. Wręczenie nagród odbędzie się dnia 14 marca 2013 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie.
5.  Prace zostaną wystawione w Miejskiej  Bibliotece Publicznej  od 14 marca 
2013 r. do 31 marca 2013 r.

Nagrody:
Komisja  konkursowa  wyłoni  jednego  zwycięzcę  konkursu  oraz  dwóch 

laureatów.
- Nagroda główna wynosi 1000 zł.
- Laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 200 zł.

Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie www.nowogard.pl

Uczestnicy  konkursu  wyrażą  zgodę  na  przeniesienie  autorskich  praw 
majątkowych do fotografii zgłoszonych do konkursu.

Regulamin oraz kartę zgłoszeniową można uzyskać w godz. 7.30-15.30 
w   Wydziale  Rozwoju  Lokalnego  i  Funduszy:  plac  Wolności  5,  72-200 
Nowogard, pokój 201; tel. 913926237; e-mail: spilipczuk@nowogard.pl a także 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie www.nowogard.pl 

Treść  niniejszego  ogłoszenia  dostępna  jest  również  na  stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

mailto:spilipczuk@nowogard.pl

