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Regulamin konkursu fotograficznego 

„KOSAKOWO NA FOTOGRAFII” 
 

 

I. Przepisy ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Sołectwo Kosakowo, reprezentowane przez Sołtysa 

Kosakowa – Andrzeja Śliwińskiego. 

2. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców i miłośników Sołectwa Kosakowo. 

Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub 

prawnych opiekunów na udział w Konkursie. 

3. Celem Konkursu jest: 

a. promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sołectwa Kosakowo, 

b. wzbudzenie zainteresowania najbliższym otoczeniem, 

c. zaprezentowanie piękna Sołectwa Kosakowo. 

4. Dostarczenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych 

w niniejszym regulaminie. 

 

II. Przepisy szczegółowe 

1. Zgłoszone prace muszą być dostarczone w formie elektronicznej na płycie CD/DVD lub 

przesłane na adres e-mail: Andrzej.sliwinski@kosakowo.pl. Zdjęcia powinny być 

zapisane w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 1024x786 pikseli. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 20 zdjęć. 

3. Jeżeli na zdjęciu znajdują się osoby należy dołączyć zgodę na wykorzystanie ich 

wizerunku. 

4. Nośnik CD/DVD ze zdjęciami należy dostarczyć do Sołtysa Kosakowa – ul. Nad Stawem 

6, 81-198 Kosakowo. 

5. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania zdjęć do Konkursu jest dostarczenie 

wypełnionej karty zgłoszeniowej i zgody na wykorzystanie wizerunku. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich zakwalifikowanych do 

Konkursu fotografii w publikacjach związanych z Konkursem oraz w innych celach 

promocyjnych. 

7. Dopuszczalna jest obróbka zdjęć (kadrowanie, wyostrzanie, itp.), niedopuszczalne są 

fotomontaże, zmiana kompozycji (wycinanie, doklejanie elementów). 

8. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane te prace, które będą spełniać cele Konkursu 

i wpisywać się będą w jego temat. 

9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, ani prac 

zdyskwalifikowanych. 

 

III. Terminy związane z przebiegiem Konkursu 

1. Nadsyłanie prac – do 06 września 2017r. 

2. Ocena komisji konkursowej – do 30 września 2017r. 

3. Ogłoszenie wyników – do 07 października 2017r. 

4. Wyróżniające się zdjęcia będą prezentowane na stronie internetowej oraz na fanpage 

Sołectwa Kosakowo na portalu społecznościowym Facebook. 

5. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 
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IV. Ocena zdjęć 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu Jury Konkursowego. 

3. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury m.in.: na podstawie poniższych kryteriów: 

a. oryginalność, 

b. walory artystyczno-wizualne, 

c. ulotność zjawiska, 

d. jakość zdjęcia. 

4. Jury kieruje się subiektywną oceną. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

5. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc 

ex aequo. 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora 

telefonicznie. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej oraz na fanpage 

Sołectwa Kosakowo. 

 

V. Nagrody 

1. W Konkursie przewidziano przyznanie nagrody rzeczowej dla laureata I miejsca. Miejsca 

od II do III otrzymają wyróżnienie w postaci zestawu upominków. 

2. Jury przysługuje prawo nieprzyznania części nagród, jeśli prace nie będą spełniać ich 

oczekiwań. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Sołtys Kosakowa – Andrzej Śliwiński – 

tel. 664-736-959, bądź e-mail: andrzej.sliwinski@kosakowo.pl. 

2. Regulamin oraz wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie 

internetowej oraz na fanpage Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyny. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnicy pokrywają koszty związane 

z przygotowaniem i wysyłką zdjęć. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Uczestnicy nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń, z chwilą przekazania prac 

udzielają na rzecz Organizatora prawa do ich wykorzystania na wszelkich polach 

eksploatacji, a w szczególności: drukowania w dowolnej liczbie egzemplarzy, 

zamieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania, wprowadzania do pamięci komputerów, publicznego odtwarzania. 

6. Na potrzeby Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu przekazane 

Organizatorowi będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu, doręczenia 

nagród oraz w celach dowodowych. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do 

swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane 

zgodnie z przepisami ustawy 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

7. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza jednocześnie, że: 

a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych zdjęć i nie są 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że zdjęcia nie naruszają praw 

osób trzecich, 
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b) nadesłane zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane ani emitowane, 

c) zgłaszane do Konkursu fotografie nie były wcześniej nagradzane w żadnym innym 

konkursie fotograficznym, 

d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie 

z nadesłanych zdjęć, 

e) przenosi ww. prawa na Organizatora zezwalając mu na wykorzystanie zdjęć na 

różnych polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 5. 

 

 


