
zarządfenie Nr 6/2010
Dyrektora ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

z dnia 2a kwietnia 2010r.

w sprawie: powołania komisji oraz przyjęcia regu|aminu Konkursu Fotograficznego
,,sfotografuj Lato z Głosem ornontowic',

zafządza|n

' oo/'old,oT''eooIo-<t'l)9|ięLdlol}-ltu oloqro' .rego 
:

. A eksandra llalczyk - Dyrektor ARTeri Centrum Klrltury i Prornocji W Ornontowicach. Aeksandra szołtysek specja ista ds' Promocji ARTerii - Centrum KLltury iPronrocj W
Ornontowicach

. Wa demar Pietrfak Zastępca ARTerji centrum KuLtury i P|omocji W ornontow]cach

2' Powołać na Prfewodniczącego Komjsji A|eksandrę |'4a|czyk

3' Przyjąć Reguami. konklrsu, na podstawie którego Komisja Konkursowa będzie prfyfnawac
Ia!Jrody, W treści stanowiącej załącfnik do nin e]szego Zarządzen]a'

4' Wykonanie Za|ządzenia powierzam specja iście ds. Promocji ARTerii centrurn Ku]tury i
oroTo.'i W O nontow cac'

5' Zarfądfenie Wchodfi W życie z dniem podpisania'

Na pad,tawie Ustav/y z dnia 25 pażdzErnlka 1991r' a arganizowaniu i prowadzeniu działalnoŚc]
kultLlra]nej (tekst jedna]]ty Dz U Nr13paz123z20a1r'zpóŹniejszynizmjanaml

ITTYREKTOR ARTerti.'rBffi,6ill3"l,uE,"j'

wnz,ł lLiłfutp*



REGT] LAMIN
KONKTJRSI] FOTOGTTAFlCZNEGO

''Sfotografuj 
Lato z Głosem Ornontolvic,'

Cel konkursu I

. zachęcenie mieszkańcóW Gminy ornontowice do sfotografowania s]ę na
Wakacjach z ,,Głosem ornontowic,,

. kształtowanie aktywnych postaW
1' Konkurs skierowany jest do Wszystkich osób, dIa których fotografia ]est

2' Ierr"dlyka 7djęc: 'sfotogIafJ' Ldlo l Glose- or']o| loW'c',

3' Fotografie powinny zawierac ciekaWe ujęc]e
Ornontowic

czytanego Głosu

4' Uczestnicy pow]nni dostarczyć fotografie W formie cyfrowej na dysku
CD (format jpg) ub wysłać emai|ern na adres I

orornocja(acentrumarteria.p 14ail powinien zawierać dane osoby
fgłaszającej Udzial W konIUrsie I imię i nazW]sko, adres fam]eszkania
oraz datę urodzenia oraz dostarczyć Wypełnionq Kartę Zgłoszenia do
konkursu z danymi fgłaszajqce9o stanowiqcq załącznik nr 1do
regu amrnu.

5' W konkUrsie mogą Wziąć udział tyIko Zd]ęcia Własne autoróW dotąd n e
publikowane

6' Prace naIeży dostarczyc do ARterij centrum KutUry i Promocji W
ornontowicach (u ' Zwycięstwa 26) W terminie do dnla 30 Wrzesnia
20 l0r.

7 ' argan zatorzy n e zWraca]ą fłozonych przez uczestnikóW konkL]rsu prac

8' Wyniki konkursu Zostaną ogłoszone do dnla 30 paźdzlernika 2010r'
9' Prace konkursowe przechodzą na Własność organizatoróW konkursu

w'd/ / p-aNem do ci pJblito'varia.
10'D a zwyclęzcóW konkursu prfewldz]ane są atrakcyjne nagrody,

naj|epsze praCe będą WyIorzystane do materiałóW promu]ących
ornontowice (fo dery, ka endarze itp'), NagrodZone i Wyróżnione prace
fostaną opub|ikowane na stronie WWW.centrumarteria'pI oraz
www.wirtua ne. ornontowice. pl

11'Laureaci fostaną pow]adomieni o terminie i miejscu Wręczenia nagród
12'Dane osobowe będą Wykorzystywane ty ko do ce ów konkursu'
13.organifatorzy zastrzegajq sobie praWo dokonywania zmian W

n inlejszym regu la min ie
14.Kon,]lsja Konkursowa posiada ostateczna decyzję co do przyznanla bądz

r.e p ZyZra']ia ragród' oo dec'zj Io"iSji ']ie -d ooWola1.a.
. U >]o ULc| ||.L Uęu4|c.
. Ciekawy motyw
. Wartości artystyczne fotografli
. ]akość i oryginaIność

Organizator konkursui
ARTeria Centrum Kultury iPromocji w Ornontowicach



zołqcfhik nr l
do R€gu|ohin!

Konkursu Foiogrof icznego

KART^ z6Ło5zENIA
Do KoNKURSU FoToGRAFIĆZNEGo
,SforografLrl Laio r aosem Ornonlow c"

1. Im ę i nofwisko ucześtn ko Konk!rslr (W pfzyPodku osoby n|epełno einieJ naeży podoć dÓĄŁ

op eKrna Ptawnego)

2. Adres do korespondencJ

3 Ie ełan ,, ', '', , .

4 Emoi

N@vo p |! (€dF cekrrcn arc)

ośwI^DcZENIE

(hĘ 1Na,s'ą)

Wyrożam z9odę no przetworzdnie moich donych osobowych d|o potrzeb Konkursu

Ddtd m€jśĆoaość PodPs oltord/ op€kuno P|dwi€go'

aśw\adczo|\],iz zapaznołemlłon s|ę z Regu|oninern KonkL]rsu Fo,togroficznego

-,.sfotagrof |)1 Lar a z aas€m ornontowić''
okcePl|rJę Jego treść'

aśw|adcŁan, |ż ząwa.te w n ir ieJs zeJ korc |e d one są prawdz we , a p|zzstoĄe przeze
nn e p|oce W|kol\ołe|a/ łom oso b |śc e* Wyko nywdł n iePełrc|etĄi / r*


