
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Przydrożne kapliczki i figury w gminie Kaźmierz 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaźmierzu z 

siedzibą w Kaźmierzu i adresem: ul. Nowowiejska 15, 64-530 Kaźmierz, zwana dalej 

„Organizatorem". 

 Konkurs finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 - 2030 

2. Tematyka prac konkursowych:  

Fotografie przedstawiające przydrożne kapliczki i figury w gminie Kaźmierz 

3. Celem konkursu jest: 

- popularyzacja i promocja twórczości fotograficznej jak również zwrócenie uwagi na dziedzictwo 

narodowe jakim są przydrożne kapliczki i figury; 

- wyłonienie laureatów - autorów zdjęć, którzy zgodnie z oceną jury w najpełniejszy sposób oddadzą 

temat konkursu oraz wykorzystanie nadesłanych prac w działaniach promocyjnych Organizatora.  

4. O zwycięstwie decyduje Jury. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

5. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin terminie 

dostarczyła zdjęcia drogą elektroniczną wraz z oświadczeniem konkursowym.  

 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących mieszkających w Gminie Kaźmierz, za 

wyjątkiem Zarządu UTW w Kaźmierzu i fotografów zawodowych. Dla biorących udział w konkursie 

dzieci wymagana jest zgoda rodziców albo opiekunów, którą należy złożyć na karcie zgłoszenia. 

2. Każdy z autorów może nadesłać, wyłącznie drogą elektroniczną, maksymalnie 3 prace konkursowe 

w postaci zdjęć wykonanych techniką dowolną. Prace Konkursowe w formacie JPG o wymiarach min. 

2400 pikseli dłuższy bok i rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi należy przesłać pocztą 

elektroniczną na adres u3w-kazmierz@op.pl 

3. Pracom Konkursowym należy nadać tytuł oraz oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora, np. 

Kapliczka w Brzeźnie 

4. Do emaila z Pracami Konkursowymi - należy dołączyć jako załączniki: 

a. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zawierający: imię, nazwisko i rok urodzenia autora, telefon 

kontaktowy oraz adres mailowy, 

b. dwa oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu. 

- oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do Prac  

Konkursowych na rzecz Organizatora  

-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik do Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia składa 

opiekun prawny. 

Podpisane oświadczenia należy przesłać zeskanowane na maila: u3w-kazmierz@op.pl lub pocztą 

tradycyjną na adres Uniwersytet Trzeciego Wieku, 64-530 Kaźmierz, ul. Nowowiejska 15 

5. Nadesłanie Pracy Konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli 

uczestnictwa w Konkursie, a także akceptacją warunków niniejszego Regulaminu  
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i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.  

6. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:  

a. posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez 
niego utworu fotograficznego określanego terminem „Pracy Konkursowej”;  

b. zgłoszona do konkursu Praca Konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, 
w szczególności praw autorskich innych podmiotów;   

c. nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych 
Prac Konkursowych na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz 
przetwarzanie (pod kątem przygotowania zdjęć do druku tj. np. kadrowanie, 
dopasowanie jasności, nasycenia, itp.) przez Organizatora Prac Konkursowych w ramach 
prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie 
internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych 
Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych. 

 

III. WYKLUCZENIE PRAC KONKURSOWYCH  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie prac sprzecznych z 

przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one 

do publicznej prezentacji. 

2. O wykluczeniu pracy konkursowej z konkursu decyduje Organizator. Decyzja Organizatora jest 

ostateczna i nie ma od niej odwołania.  

3. Po zgłoszeniu Pracy Konkursowej Organizator dokonuje oceny jej zgodności  

z kryteriami określonymi przez Regulamin.  

 

IV. HARMONOGRAM  

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia.  

2. Zgłoszenie prac następuje w terminie do 20.09.2021 do godz. 12.00. Prace dostarczone po 

terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie http://www.u3w-kazmierz.pl/ i 

www.kazmierz.pl 

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach bezpośrednio przez Organizatora.  

4. Wręczenie nagród i zamknięcie konkursu odbędą się podczas inauguracji roku akademickiego 

2021/22 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. O terminie laureaci zostaną poinformowani z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Wybrane 30 fotografii będzie prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach 9-

30.10.2021 r.  

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

1. Wszystkie zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe będą akceptowane przez Organizatora, który 

podejmie decyzję o zakwalifikowaniu Prac do Konkursu.  

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna najlepszym pracom 

nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu. 

3. Decyzje Jury są nieodwołalne. 
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VI. NAGRODY  

1. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, sfinansowane przez NIW i FIO. 

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, które mogłyby 

mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagród przez laureatów Konkursu, 

w przypadku, gdy brak odbioru wynikł z przyczyn niezależnych od Organizatora.  

3. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wobec 

Organizatora wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich tych osób lub jakichkolwiek innych 

praw osób trzecich, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia 

Organizatorowi Konkursu wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów 

procesowych oraz poniesienia konsekwencji zapadłego przeciw Organizatorowi wyroku sądowego lub 

innego rozstrzygnięcia sprawy. Dotyczy to także kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem 

przeciwko uczestnikowi roszczeń odszkodowawczych, tym samym Organizator zostanie zwolniony ze 

wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu. Wszelkie 

zmiany dokonane przez Organizatora będą publikowane na stronie www.u3w-kazmierz.pl  

2. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udzielane są pod tel. 663965261 

3. Korespondencję do Organizatora należy kierować pod adresem mailowym: 

u3w-kazmierz@op.pl 
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