
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu fotograficznego pt.: „WIEŚ DAWNIEJ I 

DZIŚ”, zwanego dalej konkursem i uczestnictwa w nim. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z 

faktem, iż uczestnik konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu Fotograficznego, zwanego 

dalej Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

 

1. Organizatorzy 

1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Brodnicy, zwany dalej Organizatorem. 

 

2. Temat 

1. Temat konkursu: „WIEŚ DAWNIEJ I DZIŚ” 

2. Cel konkursu jest: 

a) pozwijanie zainteresowań technikami fotograficznymi, 

b) promocja CKZiU w Brodnicy, 

c) wdrażanie do rozwijania dzieł kulturotwórczych, 

d) promocja Powiatu Brodnickiego. 

 

3. Uczestnicy 

Konkurs jest adresowany do mieszkańców Powiatu Brodnickiego  

 

4. Warunki uczestnictwa 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. 

2. Do konkursu zostanie przyjęta każda praca wydrukowana na papierze fotograficznym w formacie 

A4 i dostarczona na nośniku CD w formie pliku graficznego JPEG o rozdzielczości nie mniejszej 

niż 1600x1200 pikseli. 

3. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii 

pochodzących z różnych plików ani na dokonywanie zmian w oryginalnej kompozycji fotografii. 

4. Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty 

globalnej, która ma na celu polepszenie jakości zdjęcia (temperatura barwowa, ekspozycja, kontrast, 

cienie, nasycenie, korekta soczewek, winieta, etc.). 

5. Dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię. 

6. Każda praca powinna być zatytułowana. Tytuł należy napisać na odwrocie fotografii oraz w 

formularzu zgłoszeniowym. Nie należy podpisywać zdjęć imieniem i nazwiskiem autora na 

odwrocie. 

7. Uczestnik ma obowiązek załączyć do prac prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy. 



8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem wszelkich postanowień niniejszego 

regulaminu i oświadczenie, że fotografie zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście, są 

oryginalne i nie były dotąd publikowane. 

 

5. Termin i warunki dostarczenia fotografii 

 

1. Fotografie należy przesyłać pocztą lub dostarczyć bezpośrednio do Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ul. Mazurska 28, 87-300 Brodnica, z dopiskiem: Konkurs 

fotograficzny „Wieś dawniej i dziś”. 

2. Ostateczny termin składania prac upływa 23 kwietnia 2019 r. 

3. Fotografie nadesłane lub przekazane po wskazanym terminie nie będą oceniane (decyduje data 

stempla pocztowego). 

4. Koszt przesłania i doręczenia fotografii pokrywa nadawca. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 kwietnia 2019 r. podczas Festynu Rolniczo - Ogrodniczego. Lista 

zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie fotografii 

konkursowych powstałe w czasie przesyłki. 

7. Fotografie przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

8. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu uczestnik oświadcza, że: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz 

przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec CKZiU w Brodnicy na wady prawne zgłoszonych 

fotografii; 

b) wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na upublicznianie ich wizerunku; 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez CKZiU w Brodnicy danych osobowych na potrzeby 

konkursu; 

d) nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela na rzecz Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy prawo do wykorzystanie fotografii na 

wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.); 

e) przenosi na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy własność 

egzemplarzy fotografii zgłoszonej do konkursu. 

2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu 

zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą 

odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

3 Organizatorzy nie wysyłają podziękowań i nagród. Będą one rozdawane na Festynu Rolniczo - 

Ogrodniczego. 

 

 

 

 



 

6. Ocena fotografii konkursowych 

 

1. Nadesłane prace oceni Jury konkursowe powołane przez Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. 

2) Jako kryteria oceny prac posłużą: 

a. zgodność pracy z tematem konkursu, 

b. oryginalność ujęcia tematu, 

c. walory artystyczne pracy, 

d. techniczna poprawność wykonania zdjęcia. 

 

7. Nagrody 

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

2. Werdykt Jury jest ostateczny i wiążący dla uczestników konkursu. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz 

niewyłonienia laureatów. 

 

8. Ekspozycja fotografii 

1. Nadesłane prace zostaną zaprezentowane na towarzyszącym konkursowi Festynie Rolniczo - 

Ogrodniczym .Prace zostaną także opublikowane na stronie internetowej Szkoły. 

2. Publikowane i wystawiane fotografie poza tytułem będą opisywane imieniem i nazwiskiem 

autora. 

 

9. Dane Osobowe 

 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a także na 

opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika na stronach internetowych Szkoły. 

2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

3. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich 

poprawienia, zmiany lub usunięcia. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w 

konkursie. 

 
 
 
 
Kontakt w sprawie konkursu: Sławomir Krawulski - 606204268 
 
 
 



Konkurs fotograficzny „Wieś dawniej i dziś” 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA 

Imię i nazwisko  
 

Telefon kontaktowy  e-mail  
 

Wiek do 18 lat* powyżej 18 lat* 
 

Nr zdjęcia Tytuł pracy Ewentualny komentarz 

   

   

   

  
Data przyjęcia zgłoszenia (wypełnia przyjmujący)……………………………….…………….. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu konkursu 
fotograficznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. 

 

Oświadczam, że zgłoszone wyżej prace są mojego autorstwa i nie były nigdzie dotąd publikowane oraz 
przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. 

 

Oświadczam, że nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium przenoszę na rzecz 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy autorskie prawa majątkowe do fotografii 
zgłoszonych do konkursu na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy                          
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. 
zm.), oraz przenoszę na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy własność 

egzemplarzy tych fotografii. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 
moich danych osobowych/ danych mojego dziecka, zawartych w dokumentach zgłoszeniowych, w 
zakresie prowadzenia i realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 
dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do danych, 
możliwości ich poprawiania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych. Administratorem danych 
osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Brodnicy przy ul. 
Mazurskiej 28, 87-300 Brodnica. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. 

 

W związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości 
publicznej moich danych, w tym mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska, we wszelkich ogłoszeniach, 
zapowiedziach o konkursie oraz publikacjach i informacjach o jego wynikach. 
 

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

 
PODPIS UCZESTNIKA 

 

Wyrażam zgodę: 

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

 
Podpis Rodzica lub opiekuna prawnego 

(dot. uczestników poniżej 18 roku życia) 

 
 
* Niepotrzebne skreślić 

* oświadczenie wypełniają rodzice lub opiekunowie osób nieletnich biorących udział w konkursie 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I 

ODRĘCZNIE PODPISAĆ 


