
 Regulamin ogólnopolskiego konkursu fotograficznego  

KASZUBY – LUDZIE, MIEJSCA, WYDARZENIA 
 
I. ORGANIZATORZY  
 
1. Organizatorami konkursu fotograficznego pod nazwą „KASZUBY – LUDZIE, MIEJSCA, 
WYDARZENIA” są: Uniwersytet Gdański – Instytut Pedagogiki, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
Szkoła Fotografii Fotomedia oraz sklep foto-video Cyfrowe.pl przy wsparciu Kaszubskiego 
Uniwersytetu Ludowego i Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej. 
2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej 
Organizatorów. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego 
zakończenia.  
 
II. CELE KONKURSU  
 
- ukazanie terenu Kaszub, jego ludzi i spraw z innej, alternatywnej perspektywy,  
- zachęcenie ludzi do aktywności twórczej i refleksji nad otaczającą ich rzeczywistością,  
- ukazanie takich zakątków i spraw, które zwykle omijane są przez turystów i mieszkańców 
przedstawienie ich w oryginalny sposób,  
- propagowanie fotografii zaangaŜowanej w lokalną tematykę.  
 
III. UCZESTNICY  
 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.  
3. JeŜeli osoba biorąca udział w konkursie jest niepełnoletnia, konieczna jest zgoda rodziców na udział 
w konkursie.  
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów i członkowie ich rodzin oraz osoby 
zaangaŜowane w organizację Konkursu.  
 
IV. FOTOGRAFIE KONKURSOWE  
 
1. Przedmiotem zgłoszenia konkursowego powinna być fotografia wykonana przez autora, który jest 
właścicielem praw autorskich do zdjęcia.  
2. KaŜdy z autorów moŜe nadesłać do 5 fotografii  
3. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.  
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres korespondencyjny zgłoszenia z 
dopiskiem „Konkurs”, które powinno zawierać:  
- Odbitki fotograficzne w formacie 30x45 cm, 
- KaŜda praca powinna zawierać na odwrocie godło autora i numer kolejny pracy a do zestawu naleŜy 
dołączyć w zaklejonej kopercie kartę zgłoszenia z następującymi danymi – imię i nazwisko autora, 
telefon i adres e-mail, data, numer i tytuł pracy, nazwę sfotografowanego obiektu lub miejsce 
wykonania zdjęcia, krótki opis lub komentarz;  
- CD ze zgłoszonymi do Konkursu pracami o dwóch wymiarach: 2500 x 3500 pikseli w rozdzielczości 
300 dpi kaŜda oraz 1200 x 1600 pikseli 72 dpi kaŜda;   
5. Zgłaszane do Konkursu fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie i w kaŜdy inny sposób  
(np. fotomontaŜe, kolaŜe itp.).  
6. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym 
regulaminie Konkursu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje wykluczenie z Konkursu.  
 
V. NAGRODY  
 
1. Organizatorzy powołają Jury, które wyłoni laureatów konkursu.  
2. Decyzje Jury podjęte we wszystkich sprawach są ostateczne i prawnie wiąŜące dla wszystkich 
uczestników.  
śadne odwołania nie zostaną uwzględnione.  



3. Wszystkie nagrodzone prace stają się własnością Organizatora.  
4. Główną nagrodą będzie ekspozycja prac laureatów na wystawie pokonkursowej oraz wydawnictwie 
albumowym.  
5. Organizator moŜe równieŜ przyznać nagrody rzeczowe lub pienięŜne dla trzech pierwszych miejsc 
oraz nagrody specjalne. Informacja o ewentualnych nagrodach rzeczowych znajdzie się na stronie 
internetowej konkursu.  
 
VI. TERMINY  
 
1. Zgłoszenia przyjmowane będą od 31 stycznia 2011 r. do 14 maja 2011 r. Decyduje data stempla 
pocztowego.  
2. Jury dokona rozstrzygnięcia Konkursu do dnia 20 maja 2011 r. 
3. Organizatorzy ogłoszą listę zwycięzców Konkursu na stronie internetowej konkursu oraz na 
własnych stronach internetowych do dnia 24 maja 2011 r. Informacja o laureatach zostanie równieŜ 
wysłana do mediów.  
4. Wszyscy laureaci wezmą udział w pokonkursowej wystawie fotografii. Wręczenie nagród nastąpi  
w dniu otwarcia wystawy, które zaplanowane zostało na dzień 25.05 2011 r. Wystawa potrwa do 
31.08 2011 r.  
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminie organizacji wystawy.  
6. Prace, które nie zostaną nagrodzone w konkursie, autorzy mogą odebrać do dnia 26 czerwca 2011 
r. Później przechodzą one na własność Organizatorów.  
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz wprowadzania 
zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany Organizator zamieści na swojej stronie internetowej i od tego 
momentu staja się one obowiązujące. Informacje o zmianach w regulaminie zostaną takŜe wysłane  
do mediów.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie zgłoszenia 
podczas transportu. 
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prawa do nieodpłatnego 
wykorzystywania prac 
 w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
uŜywania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania  
w ramach promocji konkursu. 
4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody na przetwarzanie przez 
organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego 
przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 
133, poz. 883) organizator konkursu informuje uczestników konkursu, iŜ ich dane osobowe będą 
przetwarzane w siedzibie organizatorów na podstawie wyraŜonej dobrowolnie przez uczestnika 
konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu 
promocji konkursu i informowania o konkursie. KaŜdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich 
danych, ich poprawiania oraz Ŝądania ich usunięcia.  
5. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, Ŝe nie będą one naruszały majątkowych  
i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza teŜ, Ŝe osoba przekazująca prace konkursowe 
uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach oraz posiada uprawnienia 
do wyraŜania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. 
6. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych 
(Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).  
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.  
 


