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RREEGGUULLAAMMIINN  konkursu fotograficznego   
      „Moja piękna, wolna Ojczyzna…”
 

III...   PPPRRRZZZEEEPPPIIISSSYYY   OOOGGGÓÓÓLLLNNNEEE   

 
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Stowarzyszenie „Stromiecczyzna” 

2.  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminami zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi zasadami prawa. 

3. Cele przyświecające konkursowi to: 

 upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 

 propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 

 rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania 

4. W konkursie może brać udział każdy mieszkaniec gminy Stromiec, biorąc pod uwagę udział w jednej z 3 kategorii 

konkursowych:  

 0-10 lat (dzieci) 

 11-18 lat (młodzież) 

 powyżej 18 roku życia (starsza młodzież i dorośli) 

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

 

IIIIII...   PPPRRRZZZEEEPPPIIISSSYYY   DDDOOOTTTYYYCCCZZZĄĄĄCCCEEE   PPPRRRAAACCC    
 

1. Uczestnik nadsyła tylko 1 fotografię w formie cyfrowej, która przedstawiać będzie uczestnika (lub uczestnika w 

otoczeniu innych osób) w sytuacji z akcentem  patriotycznym, (np. podczas uroczystości patriotycznej, na tle 

flagi, w miejscu pamięci itp.) 

2. Fotografie należy dostarczyć nie później niż do 9 listopada 2018r., wybierając jedną z możliwości ich 

dostarczenia: 

 mailem na adres: biblstromiec@interia.pl (tytuł maila: KONKURS OJCZYZNA) 

 na nośniku danych cd/ dvd/pendrive, osobiście do Biblioteki Publicznej w Stromcu 

3. Fotografie należy opatrzyć nazwiskiem uczestnika, nr telefonu i kategorią wiekową. Informacje te umieszczamy 

na karcie zgłoszeniowej (załącznik 1.) w mailu lub osobiście; 

4. Do każdej fotografii dołączamy oryginał lub skan podpisanej własnoręcznie przez uczestnika klauzuli (załącznik 

2.)  

5. 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. 
 

IIIIIIIII...   NNNAAAGGGRRROOODDDYYY   III    WWWYYYRRRÓÓÓŻŻŻNNNIIIEEENNNIIIAAA    
 

1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 30 listopada 2018 r, lista nagrodzonych osób 

dostępna będzie na stronie www biblioteki. 

2. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane  podczas wernisażu Konkursu w bibliotece w Stromcu. 

3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

IIIVVV...   WWWYYYKKKOOORRRZZZYYYSSSTTTAAANNNIIIEEE   PPPRRRAAACCC   NNNAAAGGGRRROOODDDZZZOOONNNYYYCCCHHH   III    WWWYYYRRRÓÓÓŻŻŻNNNIIIOOONNNYYYCCCHHH   
 

4. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem 

autora) na stronie www organizatora oraz szkół i organizacji współpracujących z organizatorem, a także do 

wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. 

5. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i 

nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych. 
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Załacznik 1.  

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
„Moja piękna, wolna Ojczyzna” 

 
  
Imię i nazwisko uczestnika: 

Wiek: 

Tytuł fotografii: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

 
Załacznik 2. 
 
  
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora I Konkursu 

Fotograficznego „Opowiedz nam, moja Ojczyzno” w celach wynikających z regulaminu tego 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs 

nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na 

wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).” 

 

………………………………………………………………. 

podpis uczestnika 

 

 
Projekt pt.: Opowiedz nam, moja Ojczyzno” dofinansowano ze środków Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich w ramach projektu „GPS III Sektora-profesjonalna nawigacja BCO” realizowanego 
przez Fundację „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. 

 

                  
      


