
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „fotografować każdy może”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Urząd Miasta, „Notatnik Świeradowski” i zakład „Foto-Plus”. 
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 wrzśnia 2009r. i trwa do 30 czerwca 2010 r. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów. 
4. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar całego świata. 

FOTOGRAFIE. KATEGORIE KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych: 
• przyroda (z elementami pejzażu),
• twarze,
• zdarzenia (także atmosferyczne),
• architektura (mała i duża, detal i gabaryt).

2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

3. Zdjęcia należy przesyłać na konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: 
a.karolczuk@wp.pl   wraz z imieniem i nazwiskiem, nr. Telefonu i adresem e-mail.  

4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG o szerokości 1600 pikseli dłuższy bok zdjęcia. 
Wielkość pliku od 2 MB do 5 MB. 

5. Zgłaszane do Konkursu fotografie nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym 
konkursie fotograficznym. 

6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności 
dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, 
pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również 
uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, 
naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami 
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo bez porozumienia z Uczestnikiem do zakwalifikowania 
fotografii do innej kategorii niż wybrana przez Uczestnika. 

UCZESTNICY

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba w wieku gimnazjalnym lub licealnym. 
Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami 
Konkursu”. 
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE – KATEGORIE TEMATYCZNE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wystarczy na adres a.karolczuk@wp.pl - nadesłać 
zdjęcia w wybranej kategorii czarno-białe lub barwne (maksymalnie 5 w każdej kategorii)

2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem konkursu, a nadesłanie zdjęć do 
konkursu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego dane osobowe 
zostały wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

4. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do ostatniego dnia każdego miesiąca - 
decydować będzie data przesłania.

5. Uczestnik Konkursu poprzez nadesłanie zdjęć do konkursu oświadcza, iż: 
• przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii 

oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne 
udostępnienie; 

• udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne 
udostępnienie fotografii przez Organizatora i/lub Usługodawcy (z prawem sublicencji) 
na stronie www.swieradowzdroj.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki 
sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i 
realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, 
Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, 
przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i 
jakikolwiek sposób, a także na przekazanie nadesłanych zdjęć Organizatorowi w celu 
ich oceny przez Jury; 

• Każdy Uczestnik może przesłać do 5 fotografii w każdej z kategorii tematycznych. 
6. Każde zdjęcie musi posiadać: 

• Tytuł 
• Opis zdjęcia 
• Miejsce zrobienia zdjęcia 
• Datę wykonania 

7. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym 
Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator 
zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i głosów, i wykluczenia Uczestnika z udziału w 
Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest 
zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa 
Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie uczestnik 
Konkursu oświadcza, iż: 
• Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii 

oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich 
opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. 

• zgadza się na opublikowanie zdjęcia na stronie www.swieradowzdroj.pl
• w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) 
bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości 
zamieszkania, wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie 
internetowej www.swieradowzdroj.pl także na ich wykorzystywanie w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora i Usługodawcy, w tym w szczególności 
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na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek 
nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie 
fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 
komputerowych, Internecie i Intranecie, TV. 

• Zwalnia Organizatora, Głównego Partnera, Usługodawcę oraz inne podmioty 
współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania 
nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub 
prawnym oświadczeń ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty. 

OCENA ZDJĘĆ

1. Co miesiąc komisja w składzie: Wiesław Biernat, Tomasz Chmielowiec, Dorota Marek-
Miakienko i Adam Karolczuk podejmie decyzję o wyborze najlepszego zdjęcia miesiąca w 
każdej z kategorii biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych 
fotografii. Nie oznacza to jednak, że zdjęcie miesiąca musi być wybrane – wszystko będzie 
zależało od poziomu artystycznego prac.

2. Wszystkie nagrodzone z całego roku prace zostaną następnie pokazane na wystawie w hali 
spacerowej podczas festiwalu Euroorchestres 2010 i zostaną poddane ocenie uczestników 
festiwalu oraz widzów. W ten sposób zostanie wyłonione zdjęcie roku.

3. Informacje o wygranej zostaną przesłane przez Głównego Partnera do Uczestników za 
pomocą poczty elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej 
www.swieadowzdroj.pl. 

4. Organizator, Usługodawca oraz Główny Partner będą informować o wynikach Konkursu 
posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział 
w Konkursie wyraża zgodę. 

NAGRODY

1. Główną nagrodą konkursu przyznaną za zdjęcie roku jest program Photoshop Lightroom.
2. Po zakończeniu konkursu każdy ze zwycięzców miesiąca w poszczególnych kategoriach 

otrzyma wydruki swoich fotografii w formacie 20 x 30 cm.
3. Organizatorzy przewidują możliwość przyznawania dodatkowych nagród za wyróżnione 

zdjęcia.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych 
z Konkursem. 

2. Reklamacja powinna zawierać: 
• imię i nazwisko osoby składającej reklamację; 
• opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem; 
• adres korespondencyjny. 



3. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój. 
Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń od Organizatora. 

4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 
dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem 
poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w 
poprzednim zdaniu. 

5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia 
wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie 
internetowej www.swieradowzdroj.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie 
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

5. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla 
publicznego udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora lub, 
odpowiednio, Usługodawcy, na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze 
zdjęcia.Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu. 

6. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora 
w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem, dla celów marketingowych 
związanych z miastem Świeradów-Zdrój oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników 
Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 
Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, 
który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych 
(DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia 
udziału w Konkursie. 

7. Organizator ani Usługodawca nie zwraca nadesłanych zdjęć. 
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku. 
9. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.karolczuk@wp.pl 

Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym 
Regulaminie.


