
 

 

 

Regulamin Konkursu fotograficznego „Fotoświęta” 

 - Konkurs z zakresu dziedziny kultury i sztuki. 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.  

2. Organizatorem Konkursu jest Ząbkowicki Ośrodek Kultury, ul. Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie.  

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.e-zok.pl oraz na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich: www.zabkowiceslaskie.pl .  

4. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia w gronie rodziny lub przyjaciół w scenerii świątecznej.  

 

§2 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  

3. Każda osoba zgłaszająca się do Konkursu akceptuje Regulamin Konkursu.  

4. Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą być fotografiami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych Konkursach. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez uczestnika Formularza Zgłoszeniowego 

(stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) . Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest na 

stronie internetowej Organizatora: www.e-zok.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 

Ząbkowicach Śląskich: www.zabkowiceslaskie.pl .  Formularz Zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem należy 

przesłać  do dnia 31 grudnia 2015r. do Ząbkowickiego Ośrodka Kultury pocztą elektroniczną na adres 

e-mail: biuro@e-zok.pl lub na nośniku CD/DVD na adres Ząbkowicki Ośrodek Kultury, ul. Rynek 24, 

57-200 Ząbkowice Śląskie. 

6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na podanie, przetwarzanie i publikowanie w mediach swoich 

danych osobowych przez Organizatora oraz Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej 

przez Uczestników Konkursu. 

 

 

 

http://www.e-zok.pl/
http://www.zabkowiceslaskie.pl/
http://www.zabkowiceslaskie.pl/
mailto:biuro@e-zok.pl


 

 

 

§3 

CELE KONKURSU 

1. Podtrzymanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.  

2. Pobudzanie wyobraźni.  

3. Rozwijanie kreatywności. 

§4 

PRZEDMIOT ORAZ ZADANIA KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu będzie wykonanie zdjęcia w gronie rodziny lub przyjaciół w scenerii 

świątecznej.  

2. Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie w formie cyfrowej. 

3. Po zgłoszeniu się uczestnika do Konkursu, na Organizatora przechodzą wszystkie prawa autorskie w 

różnych obszarach eksploatacji oraz prawo do wyłącznej dystrybucji i eksploatacji zdjęcia w każdej 

formie i z zużyciem wszelkich środków technicznych. 

4. Każde zdjęcie musi spełniać następujące wymogi techniczne : 

 Wersja elektroniczna w postaci pliku o formacie JPG; 

 Minimalna wielkość zdjęcia 1 MB, 300 DPI. 

5. Do każdej fotografii uczestnik zobowiązany jest dołączyć poniższe informacje (do plików cyfrowych 

dołączyć plik tekstowy w formacie .txt): 

 dane autora: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, e-mail 

 tytuł fotografii 

 datę i miejsce wykonania zdjęcia  

6. Komisja Konkursowa nie dopuszcza prac będących efektem obróbki cyfrowej. 

7. Prace przesłane po terminie i w innej formie niż przedstawione powyżej, nie będą brały udziału w 

Konkursie. 

§5 
 

KRYTERIA I ZASADY OCENY 

1. Oceny dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Ząbkowickiego 

Ośrodka Kultury.  

2. Ocenie podlegać będzie wartość artystyczna, techniczne wykonanie zdjęć oraz oryginalność 

podejścia do tematu. W każdej kategorii Komisja Konkursowa może przyznać od 0 do 10 

punktów.  Ocena ostateczna jest wyliczoną średnią arytmetyczną ocen punktowych 

poszczególnych Członków Komisji. W przypadku równej ilości punktów decyduje głos 

Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności głos Z-cy Przewodniczącego  



 

 

3. Każdy członek Komisji Konkursowej będzie dokonywał oceny przesłanych zdjęć na 

Formularzu Karty Oceny Członka Komisji Konkursowej, stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

§6 

NAGRODY  

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 10 stycznia 2016 roku podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy na Hali Słonecznej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy. 

2. Oceny nadesłanych zdjęć dokona Komisja Konkursowa, której decyzje będą ostateczne. 

3. W Konkursie z zakresu dziedziny kultury i sztuki pn.: „Fotoświęta” zostaną przyznane nagrody 

rzeczowe dla laureatów Konkursu.  

4. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o następujących wartościach: 

 I miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 300 zł 

 II miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł 

 III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł 

5. Nagrody w Konkursie nie można wymienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. 

Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.  

6. Informacje o laureatach Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora:  

www.e-zok.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich: 

www.zabkowiceslaskie.pl  

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Nadesłane zdjęcia przechodzą na własność Organizatora. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie 

decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

6. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.      

 

 

 

 

http://www.e-zok.pl/
http://www.zabkowiceslaskie.pl/


 

 

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  
pn.  „Fotoświęta” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

w Konkursie fotograficznym pn. „Fotoświęta” 

 

Imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

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

Telefon kontaktowy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb Konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 

z późn. zm.). 

Oświadczam, że jestem autorem/autorką załączonego zdjęcia oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia 

jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu. Prawa 

osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich wystawienie i 

publikowanie, również dla celów promocyjnych Konkursu. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w 

dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie.  

 

Ząbkowice Śląskie, dnia…….. …      Podpis uczestnika……………………… 

 

 

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia: 

…………………………………………………. 

( data, pieczęć wraz z podpisem przyjmującego) 

 

 

 

 


