
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego  

„Jesteś wolna od 100 lat” 

 

§ 1  

Przepisy ogólne  

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt.: „Jesteś wolna od 100 lat” 

zwanego dalej Konkursem, jest Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu, ul. Królewiecka 

128, 82-300 Elbląg oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Plac Kazimierza 

Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg. 

2. Tematem konkursu jest rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości ujęta 

w fotografii reportażowej, krajobrazowej, architektury jak i portretowej. Zadaniem 

konkursowym jest wykonanie zdjęcia, które zdaniem autora powinno odzwierciedlać 

jubileuszowe wydarzenie.  

3. Celem Konkursu jest rozbudzenie postaw patriotycznych poprzez przedstawienie miejsc, 

obiektów historycznych, a także indywidualnego związanego z rocznicą wyobrażenia 

autora zdjęcia.  

4. Konkurs skierowany jest do młodzieży będących uczniami szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W Konkursie może brać udział każdy kto spełnia 

kryteria wiekowe, pasjonuje się fotografią, ale nie jest ona dla autora zdjęć sposobem 

zarobkowania. 

5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie 

internetowej www.facebook.com/Ogólnopolski-Konkurs-Fotograficzny 

6. Wszelkie pytania należy kierować na adres: jesteswolna100lat@gmail.com 

7. Konkurs rozpoczyna się 15 czerwca 2018 roku i trwa do 10 listopada 2018 roku.  

8. Konkurs rozgrywany jest w jednej kategorii: 

kategoria open: dzieci i młodzież ucząca się od 15 do 20 roku życia. 

9. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w 

niniejszym regulaminie. 

§ 2  

Przepisy dotyczące prac 

1. Każdy uczestnik może nadesłać 1 fotografię, dopuszcza się serie fotograficzne i 

reportaże, wyraźnie oznaczone, do 3 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna 

praca. 

2. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą 

analogową lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografia 

powstała w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będzie odrzucana.  

3. Dopuszcza się:  

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii;  



• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);  

4. Nie będą akceptowane prace:  

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 

graficznej;  

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

5. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione. 

 

6. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską 

(na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Zespół 

Szkół Gospodarczych w Elblągu, ul. Królewiecka 128, 82-300 Elbląg. Na przesyłce 

prosimy o dopisek Konkurs Fotograficzny. 

7. Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na 

papierze fotograficznym o wymiarach od  15/20 do 20/30 a także oryginały zdjęć na 

płycie CD. 

8. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, szkołę, tytuł pracy oraz wiek 

autora (drukowanymi literami).  

9. Wraz ze zdjęciem/zdjęciami należy przysłać podpisaną kartę zgłoszenia (w załączniku).  

10. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, 

którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i 

upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez 

Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie 

Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. 

Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii 

i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach 

Konkursu. 

11. Fotografie mogą być także zamieszczane na stronie konkursu o ile spełniają 

wyznaczone kryteria organizatora. Fotografia, która uzyska najwięcej „polubień” zostanie 

wyróżniona nagrodą publiczności. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 

wymienionych wyżej wymogów.  

13. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak 

również z niego wyłączonych. 

14. Zdjęcia na nośniku CD muszą być zapisane w formacie cyfrowym JPG (.jpg, 300 dpi, 

sRGB, wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 5MB).   

15. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie do fotografii.  

16. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane 

ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez 

Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę 

danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub 

wręczenie nagrody. 

 



 

 

§ 3  

Jury i sposób oceny 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury). 

2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.   

3. Skład Jury znajduje się na stronie internetowej www.facebook.com/Ogólnopolski-

Konkurs-Fotograficzny 

4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc po uwagę m.in. 

jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.  

5. Zadaniem Jury jest: 

• kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, 

• ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków punktów stanowiących 

kolejne liczby całkowite od 1 do 6 dla każdej zakwalifikowanej do oceny fotografii, 

gdzie 6 oznacza fotografię najwyżej ocenioną. 

 

§ 4  

Terminy 

1. Termin nadsyłania prac mija dnia 30 września 2018 roku (decyduje data stempla 

pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską). 

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

3. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 15 października 2018 roku. Decyzja Jury jest 

ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania 

zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefoniczne i/lub drogą e-mail przez 

organizatora do dnia 30 października 2018 roku. 

5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej 

www.facebook.com/Ogólnopolski-Konkurs-Fotograficzny 

6. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia uzyskają największą liczbę 

punktów. 

7. W przypadku sytuacji remisowej ostateczne zdanie o osiągnięciu wyższej 

pozycji/miejsca przez jedną z fotografii należy do Przewodniczącego Jury. 

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w 

przypadku niewielkiej, a dokładnie mniejszej niż 10 ilości zgłoszonych prac lub w 

sytuacji niezakwalifikowania przez Jury do oceny ilości prac większej, niż 5. 



9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i 

informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach 

reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 

10. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

• za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa 

• za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa 

• za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa 

• nagroda publiczności – nagroda rzeczowa 

Organizator może także przyznać 5 wyróżnień  

§ 5  

Wykorzystywanie prac 

Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: 

1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii 

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

udostępnianie.  

2. zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.facebook.com/Ogólnopolski-Konkurs-

Fotograficzny w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,  

3. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, 

zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci 

komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, 

wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie 

tej licencji może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych. 


