
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

POBIEDZISKA JESIEŃ W OBIEKTYWIE 

1. Organizatorzy: 

Pobiedziski Ośrodek Kultury 

ul. Kostrzyńska 21 

62-010 Pobiedziska 

2. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do amatorów.  

2. W konkursie mogą brać udział dzieci szkolne i młodzież do lat 18, a także osoby 

dorosłe.  

3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub 

prawnych opiekunów, złożony na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do 

regulaminu.  

4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.  

5. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie. 

3.  Cele konkursu  

               1. promowanie walorów przyrodniczych gminy Pobiedziska 

               2. rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania przyrodą własnego regionu,  

               3. rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie 

fotografii, promocja prac uczestników 

               4. aktywizacja społeczna. 

4.  Zasady udziału w konkursie  

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.  

2. Fotografie powinny posiadać 1-go autora.  

3. Uczestnik konkursu powinien przesłać fotografie w formie elektronicznej tj. jako 

załącznik do emaila.  Każde zdjęcie powinno mieć maksymalnie 2,5MB., a wielkość w 

pikselach nie powinna być mniejsza niż 1920 px w dłuższym boku pracy. 

Zdjęcia powinny być oznaczone nazwiskiem Autora oraz numerem kolejnego zdjęcia. W 

treści wiadomości należy opisać zdjęcia według szablonu:  

Tytuł pracy, Miejsce gdzie wykonano fotografię, Imię i Nazwisko Autora, Adres, 

Telefon, e-mail, Kategorię wiekową (I, II, III): 



I. uczniowie - SP, II. uczniowie - szkoła średnia, do lat 18, III. dorośli. 

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie.  

5.  Zasady szczegółowe  

1. Zdjęcia nie mogą być opatrzone żadnym znakiem wodnym ani napisem/podpisem.  

2. Zdjęcia nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. 

 3. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej 

się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

6. Terminarz  

1. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy przesłać do dnia 12 

listopada na adres e-mail: instruktorzy@ok-pobiedziska.pl 

2. W tytule maila należy wpisać: KONKURS - POBIEDZISKA JESIEŃ W OBIEKTYWIE 

3.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 listopada 2020 r. 

8. Ogłoszenie wyników  

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.  

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 listopada na stronie internetowej oraz 

facebooku POK. 

2. W tym dniu zostanie na stronie facebook zostanie zamieszczona wirtualna wystawa 

wszystkich nadesłanych zdjęć.  

9. Nagrody  

Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci 3 najlepszych prac  

w 3 kategoriach wiekowych:  

I. Dzieci szkolne 

II. Młodzież do lat 18 

III. Osoby dorosłe 

Autorzy nagrodzonych zdjęć otrzymają nagrodę rzeczową oraz dyplom. 

10.  Oświadczenia  

1. Wraz z przesłaniem zdjęcia na konkurs, Uczestnik oświadcza, że: 



a) akceptuje warunki regulaminu konkursu;  

b) jest wyłącznym autorem zgłoszonego zdjęcia i posiada do niego pełne prawa 

autorskie;  

c) w przypadku zdjęć z wizerunkiem osób – iż posiada zgodę tych osób na 

rozpowszechnianie ich wizerunku;  

d) zgłoszona przez niego praca nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób 

trzecich 

2. W przypadku niedochowania przez uczestnika konkursu powyższych obowiązków  

i naruszenia przez niego jakichkolwiek praw do przesłanych zdjęć, uczestnik ponosi za 

to pełną i wyłączną odpowiedzialność. W szczególności uczestnik przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać 

skierowane do Organizatorów.  

3. Wraz z przesłaniem zdjęcia na konkurs, Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz w 

powiązanych z nim celach promocyjnych Organizatora, w rozumieniu ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.  

W szczególności Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie 

następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi konkursu przysługuje 

pełne prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.  

11.  Licencje i prawa autorskie  

1. Z chwilą zgłoszenia przez uczestnika danej pracy do konkursu, Organizator nabywa 

nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na wykorzystanie tej pracy na wszelkich istniejących polach 

eksploatacji (w szczególności określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych) do promocji prac Autora i promocji Gminy 

Pobiedziska. 

2. Laureaci przekazują nieodpłatną, niewyłączną i nieograniczoną w czasie licencję na 

wykorzystanie zwycięskiej fotografii na wszelkich znanych obecnie polach eksploatacji 

w celu promocji miasta i gminy Pobiedziska.  

3. Przy publikacji prac będzie opisany Autor zdjęcia.  

4. Autor pozostaje nadal dysponentem swojej fotografii, może dalej udzielać 

następnych licencji, używać jej samemu . 



5. Udział w konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją regulaminu. 

 

6. Informacje o konkursie:  tel. 509 422 918 



Załącznik nr 1 do regulaminu - wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka – uczestnika konkursu fotograficznego 

POBIEDZISKA JESIEŃ W OBIEKTYWIE 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………….…  

w konkursie fotograficznym organizowanym przez Pobiedziski Ośrodek Kultury. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego 

postanowienia.  

……………………………………..    ……………………..………………………………….  

data, miejscowość      podpis rodzica/opiekuna prawnego 


