
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU  

FOTOGRAFICZNEGO 

„Śladami drewnianych kapliczek i krzy ży 
przydro żnych”  

 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne.  
 
 
1. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii  ukazującej  piękno drewnianych 

kapliczek i krzyży przydrożnych.  

2. Zdjęcia wykorzystane będą jako promocja ZS w Trzcianie, RDTL i powiatu 

rzeszowskiego. 

3. Organizatorami konkursu są Zespół Szkół w Trzcianie wraz z Regionalnym Domem 

Tradycji Ludowych oraz WDK w Rzeszowie pod honorowym patronatem Starosty 

Rzeszowskiego. 

§ 2 

Uczestnicy konkursu. 
 

 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu 

Rzeszowskiego. 

2. W  konkursie  nie  mogą  brać  udziału  dzieci osób bezpośrednio zaangażowanych  

w organizację konkursu. 

 

 
 
 
 



§ 3 

Zasady udziału w konkursie. 
 
 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

2. Każda osoba biorąca  udział w  konkursie może  nadesłać  pojedyncze  fotografie  

lub cykl fotografii, nieprzekraczający 5 fotografii. 

3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie,    muszą być pracami 

autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane. 

4. Fotografie należy dostarczyć w postaci wydruków  –  format  minimalny 

15 x 20 cm. 
 

5. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem  autora, 

opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego  wykonania oraz adresem.  Na 

pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. Każde ze zdjęć powinno być 

oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem. 

6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą 

dyskwalifikowane. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do 

konkursu” (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Oświadczenia (załącznik nr 2 do 

Regulaminu). Formularz karty i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej 

Organizatora : www.zst.itl.pl 

Karta zgłoszenia i oświadczenie powinny być w jednej kopercie ze zdjęciami. Nie 

będą brane pod uwagę prace bez  dołączonej karty i oświadczenia. 

8. Uczestnik konkursu (lub jego ustawowy przedstawiciel) ma obowiązek złożyć 

oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych osobowych uczestnika w celu 

wyłonienia zwycięzcy  i przyznania nagrody. 

9. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę  na  opublikowanie jego 

imienia i nazwiska oraz pracy na  stronach  WWW  organizatorów.  Organizator 

podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji 

konkursu. 

10. Uczestnik wysyłając fotografię lub fotografie oświadcza, że osoby znajdujące się na 

zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację. 



§ 4 

Miejsce i termin nadsyłania prac. 
 
 
1. Fotografie należy przesłać pocztą na adres Zespół Szkół w Trzcianie, 36-071 

Trzciana   168   lub    dostarczyć    osobiście    pod    wskazany    wcześniej    adres  

w zamkniętych  kopertach  z  napisem  „KONKURS FOTOGRAFICZNY”. 

2. Każde zdjęcie biorące udział w konkursie musi  być  opisane  w  następujący sposób: 

imię i nazwisko autora zdjęcia, miejsce i obiekt znajdujący się na zdjęciu.  

3. Termin składania prac upływa z dniem 22.04.2016r. Liczy się data stempla 

pocztowego. 

4. Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 dni od upływu terminu składania 

prac na stronie internetowej Organizatora. Jednocześnie laureaci zostaną 

powiadomieni pocztą. 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia 

źle zabezpieczonych prac. 

 

§ 5 

Jury. 
 

 
1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu w liczbie 

4 osób, które wyłoni Laureatów. 

2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo 

odwołania. 

 

§ 6 

Nagrody i wyróżnienia. 
 

 
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac. 

2. Przewidziane atrakcyjne nagrody. 

3. Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną dostarczone pisemnie lub 

telefonicznie na adresy osób nagrodzonych. 



4. Organizator   zastrzega   sobie   możliwość   nie   przyznania   nagród  w  związku    

z niskim poziomem prac. 

5. Jury ma prawo podjęcia decyzji co do przyznania nagród z zachowaniem zasady 

rozdysponowania całej  ich puli. 

§ 7 

Prawa autorskie. 
 
 
1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji 

fotografii konkursowych w  celach  promocyjnych  w  prasie,  telewizji,  na  stronach 

internetowych Organizatora oraz w innych wydawnictwach informacyjno- 

promocyjnych Powiatu Rzeszowskiego. 

4. Fotografie, które będą wykorzystywane  do  promocji Powiatu będą wskazywały  ich 

autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej,  

a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze 

względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się 

ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych 

fotografii. 

§ 8 

Postanowienia końcowe. 
 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania,  zmiany  lub  przedłużenia  Konkursu 

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Osoby,    które    nie     spełnią     któregokolwiek     z     wymogów     określonych  

w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną 

automatycznie wyłączone z Konkursu. 

3. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu. 

4. Dodatkowych  informacji  udzielają Zbigniew Lis - tel. 177788181 



Załącznik nr 1 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

• DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ Śladami drewnianych kapliczek 
i krzy ży przydro żnych”  

 
 
1. Imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

(w przypadku osoby niepełnoletniej należy podać dane opiekuna prawnego) 
 
 
………………………………………………………………………………............................ 

 
 
2. Adres do korespondencji 

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

3.  Telefon ………………………………………... 

4.  Email ………………………………………... 

5. Wykaz prac (tytuł i opis): 

Fotografia 1 lub zestaw1 

……………………………………………………………………………..…………………… 
 
 
Fotografia 2 

……………………………………………………………………………..…………………… 
 
 
Fotografia 3 

……………………………………………………………………………..…………………… 
 
 
Fotografia 4 

……………………………………………………………………………..…………………… 
 
 
Fotografia 5 

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



Załącznik nr 2 
 

 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  Regulaminem  Konkursu  Fotograficznego  Kontrasty 

„Śladami drewnianych kapliczek i krzyży przydrożnych”  i akceptuję jego treść. 
 
 
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie  

prace wykonałem/łam osobiście* wykonał/a niepełnoletni/a* 

…………………………..................................................................... (imię i nazwisko). 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu. 

 
 
 
 
 
 

………………………… ……………………………… 

Data  i miejscowość Podpis autora/ opiekuna prawnego* 
 
 
* - niewłaściwe skreślić 


