
X KONKURS FOTOGRAFII AMATORSKIEJ 

pt. „Wakacje z Humorem” 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. „Wakacje z Humorem” 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny  

„Wakacje z Humorem” 

 

2. Organizatorem konkursu fotograficznego „Wakacje z Humorem” zwanego dalej 
„Konkursem” jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie  
z siedzibą przy ulicy Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, zwany dalej „Organizatorem". 
Konkurs organizowany jest pod Patronatem Starosty Powiatu Radziejowskiego 
Jarosława Kołtuniaka. 
 

3. Konkurs jest przeznaczony dla Uczestników oraz Pracowników Środowiskowych 
Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowych.  
 

4. Każda jednostka może wystawić 3 prace konkursowe: 
 

 2 prace zarezerwowane dla Uczestników 
 

 1 praca zarezerwowana dla Instruktorów 
 

5. Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów - autorów zdjęć, którzy zgodnie 

z oceną Jury w najpełniejszy sposób oddadzą hasło przewodnie konkursu, jakim jest   

„Wakacje z Humorem”. 

 

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

odwołanie. 

 

7. Podpisane prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200x1600px należy przesłać 
Organizatorowi w wersji elektronicznej na adres:  sdsradziejow@sdsradziejow.pl 
oraz w wersji papierowej (również podpisane) o wymiarach 15x21 cm na adres: 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie, ul. Kościuszki 58,  
88-200 Radziejów z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”. 
 

8. Prace w wersji papierowej i elektronicznej należy przesyłać do 16.09.2022r.  
 

9. Nadesłane zdjęcia Konkursowe w formie papierowej muszą być wywołane  
w profesjonalnym zakładzie fotograficznym, z zachowaniem wymaganych rozmiarów 
oraz muszą być podpisane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa jednostki. 
 

10. Nienadesłanie Organizatorowi zdjęć w terminie, wiąże się z dyskwalifikacją. 

Patronat                                                                              Organizator 
 

 

mailto:sdsradziejow@sdsradziejow.pl


11. W treści maila należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres,  
telefon kontaktowy oraz krótki komentarz do zdjęcia. Należy również zaznaczyć czy 
autorem pracy jest Uczestnik czy Instruktor. 
 

12. Technika wykonania pracy jest dowolna. 
 

13. Fotografie, na których będą znajdowały się: znaki, cyfry, daty będą dyskwalifikowane. 
 

14. Zdjęcia, które już brały udział w poprzednich edycjach Konkursu, nie mogą być 
ponownie zgłaszane.  
 

15. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na 
własność Organizatora, który przejmuje prawa autorskie do nadesłanych prac. 
 

16.  W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oświadcza, że:  
 

 posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesłanej pracy 
fotograficznej określanej terminem „Pracy konkursowej”;  
 

 zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich,  
w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych 
podmiotów;  
 

 posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej,  
a także jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania  
go i publicznej prezentacji;  
 

 udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie  pracy 
konkursowej w celu jej publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz 
materiałach reklamowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  
 

17.  Chęć wzięcia udziału w konkursie należy potwierdzić mailowo 
 pod adresem e-mail: sdsradziejow@sdsradziejow.pl, uwzględniając ilość prac  
 konkursowych. 

 
18.  Ogłoszenie wyników odbędzie się 30.09.2022 r. O wynikach konkursu poinformujemy 

drogą e-mail, a zwycięskie prace opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz na 
naszym funpage-u na Facebook-u. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską. 
(organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany tego terminu o czym 
poinformuje telefonicznie) 

 

19. Ochrona danych osobowych: 
• Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się na podstawie at. 6 

ust. lit. e RODO  w związku z  art. 4 ust. 1 pkt. 7 i 21 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym.  Uznaje się, że osoby, które  zgłosiły się do konkursu  

zapoznały się z klauzulą informacyjną będącą załącznikiem do niniejszego regulaminu. 
 
Załączniki:  
- Załącznik nr 1 - zgłoszenie udziału w konkursie  
- Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna 
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie: Zgoda na wykorzystanie praw autorskich do wizerunku oraz 
nadesłanych zdjęć w związku z przeprowadzanym konkursem (prawa autorskie)  


