
1 
 

 
 

Regulamin konkursu fotograficznego 
„Gmina Skoczów w czterech porach roku”  

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Celem Konkursu jest szeroka promocja walorów gminy Skoczów  jako miejsca 

atrakcyjnego turystycznie i ujęcie go w fotografii w sposób ciekawy i oryginalny. 

2. Organizatorami Konkursu „Gmina Skoczów w czterech porach roku”, zwanego w dalszej 

części Regulaminu Konkursem są:  

 Miejskie Koło PTTK w Skoczowie  

 Klub Fotograficzny START działający przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w 

Cieszynie  

 Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Skoczowie  

3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie www.pttk.skoczow.ox.pl, 

www.klubfotograficznystart.ox.pl i www.skoczow.pl. 

4. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą, m.in. na stronie 

internetowej: www.pttk.skoczow.ox.pl, www.klubfotograficznystart.ox.pl i  

www.skoczow.pl oraz portalach społecznościowych organizatorów. 

 § 2 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest skierowany do członków Miejskiego Koła PTTK w Skoczowie oraz Klubu 

Fotograficznego START z opłaconą składką za 2017 rok.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie wraz z fotografiami 

czytelnie podpisanej Karty Zgłoszenia której formularz stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

3. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź 

prawnych opiekunów na udział w konkursie, której formularz stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu.  

Jednocześnie rodzice lub prawni opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w 

konkursie dzieckiem Kartę Zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu.  

4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury.  

5. Członków Jury powołują organizatorzy konkursu.  

http://www.pttk.skoczow.ox.pl/
http://www.klubfotograficznystart.ox.pl/
http://www.skoczow.pl/
http://www.pttk.skoczow.ox.pl/
http://www.klubfotograficznystart.ox.pl/
http://www.skoczow.pl/
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§ 3 
PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC  

1. Każdy z uczestników wykonuje fotografie tego samego miejsca lub obiektu w czterech 

porach roku (wiosna, lato, jesień i zima).  

2. Fotografie, które tworzą komplet (obiekt/miejsce w czterech porach roku) mają być 

opisane: nickiem autora, nazwą obiektu i porą roku - tylko komplety biorą udział w 

konkursie. Opis winien być wykonany na odrębnym arkuszu i przyklejony na odwrocie 

fotografii. Uwaga!!! Nie wolno nanosić żadnych napisów bezpośrednio na odwrocie 

fotografii.  

3. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Gminy Skoczów, obejmującej 10 sołectw 

(Bładnice, Harbutowice, Kiczyce, Kowale, Międzyświeć, Ochaby, Pierściec, Pogórze, 

Wilamowice, Wiślica) oraz tereny miasta Skoczów.  

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie fotografie, które prezentują atrakcje 

turystyczne i ciekawe miejsca w gminie Skoczów. 

5. Terminy składania prac ustala się  na dzień 15 grudnia 2017 roku, do godziny 13.00 w 

Biurze Promocji, Informacji i Turystyki, Rynek 18, 43-430 Skoczów (ARTadres).  

6. Organizatorzy podają propozycję miejsc do sfotografowania - załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu  

7. Uczestnicy konkursu mogą wybrać inne miejsca, charakterystyczne dla danego terenu.   

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie lub dostarczenie zdjęć w wersji 

elektronicznej na nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej, w określonych  w 

Regulaminie i oraz wg poniższych zaleceń:  

a) na płycie powinno być ten sam nick co na zdjęciach papierowych,  

b) format dostarczanych zdjęć -  jpg,  

c) każdy plik zdjęciowy powinien być podpisany nazwą obiektu/miejsca i porą roku 

d) rozdzielczość pliku min 200 dpi 

e) fotografie powinny być wykonane w minimalnej rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli 

oraz wywołane w formacie 13 cm x 18 cm  

9. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Fotografie wysoce przetworzone 

komputerowo nie będą oceniane.  

10. Zgłoszone na konkurs fotografie w wersji papierowej muszą być opatrzone na odwrocie 

Nickiem  

 używanie w Konkursie nick'u, zamiast imienia i nazwiska ma zapewnić uczestnikowi 

jego anonimowość,  

 wymyślony przez uczestnika nick nie może sugerować jego imienia lub nazwiska oraz 

innych danych osobowych,  

 nick musi składać się co najmniej z trzech różnych liter i trzech różnych cyfr,  

 znaki literowe i cyfrowe muszą być zapisane jednym ciągiem bez użycia spacji i 

łączników,  

 przykład – Jan Kowalski może mieć nick – bcd567 lub wiosna1029 

11. Prace w formie papierowej oraz zapisanych na płycie CD powinny być włożone do jednej, 

dużej koperty opatrzonej nickiem i napisem Konkurs Fotograficzny „Gmina Skoczów w 

czterech porach roku”, do tej samej koperty trzeba dołączyć małą zaklejoną kopertę 

opatrzoną również nickiem, w której znajdą się załącznik nr 1 i załącznik nr 2.  
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12. Wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace przechodzą na własność Organizatorów, 

którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii pod warunkiem 

zamieszczenia imienia i nazwiska autora na wybranych przez siebie polach eksploatacji 

w nieograniczonym zakresie. Powyższe uprawnienia przysługują Organizatorom, na 

podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.  

13. Autor zgłaszanych do konkursu prac, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, 

oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatorów (§ 1 pkt 2) 

w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania, z 

uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać 

spełnione przy jego publikacji,  

b) udzielają organizatorom wymienionych w § 1 pkt 2 nieodpłatnej i bezterminowej 

licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. 

c) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonych zdjęć przez 

Organizatorów (§ 1 pkt 2) z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów 

na cele związane z organizacją i przebiegiem Konkursu oraz późniejszą promocją 

gminy Skoczów 

d) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (j.t. w Dz. 

U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm. ) w tym w szczególności w zakresie 

wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na 

stronach internetowych Organizatorów oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i 

reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,  

e) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych 

niezbędnych w procesie przeprowadzenia przedmiotowego konkursu – art. 23 ustawy 

o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz. U. z 2002 r. Nr 

101 poz.926 z późniejszymi zmianami). 

f) przyjmuje warunki regulaminu Konkursu.  

14. Fotografie bez nicku i wypełnionej Karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie i 

nie podlegają zwrotowi.  

 

§ 4 

WYKORZYSTANIE ZGŁOSZONYCH PRAC I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH      

1. Zakwalifikowane do konkursu prace przechodzą na własność Organizatorów, którzy mają 

prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii pod warunkiem zamieszczenia imienia i 

nazwiska autora na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym 

zakresie, w tym w szczególności: 

a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe 

utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii 

oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami   
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b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie fotografii w ten sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci 

Internet, sieciach zamkniętych,  

d) prawo do wykorzystywania fotografii do celów marketingowych lub promocji,  w tym 

reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji 

produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego 

własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,  

e) prawo do rozporządzania opracowaniami fotografii oraz prawo udostępniania ich  do 

korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich 

wymienionych powyżej polach eksploatacji,  

f) korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.  

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu są 

wyłącznie Organizatorzy.  

   

 § 5  

ROSTRZYGNIECIE KONKURSU I NAGRODY  

1.  Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora Jury, które zadecyduje  

o przyznaniu nagród oraz zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzja Jury 

jest ostateczna i nie podlega odwołaniu i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo nie 

wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.  

2. Jury powołane przez Organizatorów przyznaje nagrody za miejsca od I do III oraz 

wyróżnienia. 

3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą internetową na stronach 

Miejskiego Koła PTTK, Klubu Fotograficznego START, oraz Gminy Skoczów.  

4. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe o wartości do 500 zł brutto.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak również 

przyznania tylko niektórych nagród. 

6. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy po konkursowej w 

Galeryjce Miejskiej ARTadres, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki, Rynek 18, 

Skoczów 43-430.   

7. Termin ostateczny wystawy zostanie podany wraz z końcowym ogłoszeniem wyników. 
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§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac 

niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane 

osobiście przez zgłaszającego.  

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza,  iż nie 

naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych  i autorskich).  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.  

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.  


