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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

§1 

Konkurs fotograficzny „Rodzina w oczach dzieci” 

realizacja 15.09.2020 – 31.10.2020 r. 

 

TEMAT: fotografia o temacie „Rodzina w oczach dziecka” – czyli jak dzieci 

spostrzegają rodzinę. 

§2 
CELE KONKURSU: 

1. upowszechnianie wiedzy na temat roli rodziny w życiu dzieci i młodzieży  

2. kształtowanie umiejętności przedstawiania tematu w fotografii,  

3. rozwijanie wrażliwości plastycznej u dzieci,  

 

ZASADY KONKURSU:  

1. Konkurs adresowany jest do dzieci zamieszkujących na terenie województwa 

mazowieckiego, głównie z terenu miasta Radom i subregionu radomskiego.  

2. Temat fotografii „Rodzina w oczach dziecka”  

3. Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografię. Dopuszcza się nadsyłanie tylko 

własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną, cyfrową, 

telefonem komórkowym.  

4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym nie zezwala się stosowania 

fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych 

plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia, fotomontaży. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o 

niskiej jakości technicznej (min 3000 pixeli krótszy bok zdjęcia), 

6. Fotografie należy przekazać do siedziby Stowarzyszenia Słoneczny Dom Radom,  

ul. Dzierzkowska 9, w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze 

fotograficznym o wymiarach od  15/20 do 20/30 wraz z podpisanym załącznikiem nr 1 do 

niniejszego regulaminu .  

7. Oryginały zdjęć należy przesłać w wersji elektronicznej na  maila 

izabelkasz@op.pl lub zapisać na płycie CD i dołączyć do odbitek i formularza.  

8. Każde przesłane zdjęcie powinno zawierać dane autora: imię i nazwisko, wiek 

autora, nazwa placówki adres, telefon do osoby odpowiedzialnej za uczestników 

konkursu, imię i nazwisko opiekuna, zgodę na publikację pracy w celach promocji 

konkursu  

i całego projektu, przekazanie praw autorskich do zdjęcia na rzecz 

stowarzyszenia – zgodnie z przygotowanym przez organizatora wzorem 

(Załącznik nr.1 do niniejszego Regulaminu)  

9. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisane  oświadczenie (załącznik 1): 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

Konkursu Fotograficznego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, 

zgodnie  

mailto:izabelkasz@op.pl
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z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 

Poprzez wysłanie zdjęcia 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). W 

Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 

opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

10. Fotografie przesłane na konkurs 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. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 

wymienionych wyżej wymogów.  

12. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac 

zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych. 

13. Konkurs będzie rozstrzygnięty w jednej kategorii wiekowej tj. od lat 6 do lat 19.  

14. Organizator zapewnia nagrody dla zwycięzców konkursu.  

Zdjęcie które wygra zostanie wykonane w formie puzzli i rozdawane podczas gali 

wręczania nagród termin gali zostanie podany do wiadomości uczestnikom konkursu  

w późniejszym terminie. Gala odbędzie się nie później niż 15.11.2020 roku.  

§3 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Słoneczny Dom, z siedzibą w Radomiu  

ul. Dzierzkowskiej 9 

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Pracownia pozytywnych emocji” 

współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 

§4 

1. Zasady udziału w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.   

2. Zgłoszenie pracy na Konkurs oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia 

niniejszego Regulaminu.  

 

§5 
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Wypełniony FORMULARZ OŚWIADCZENIA (Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu)  

z czytelnym podpisem należy dostarczyć do Siedziby Stowarzyszenia Słoneczny 

Dom,  

26-600 Radom ul. Dzierzkowska 9 osobiście lub za pośrednictwem poczty  

Decyduje data wpływu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2020r. 

 

 

§7 

1. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą 

danych umieszczonych w oświadczeniu. 

2. Informacje na temat wyników prac komisji będą podane podczas uroczystego 

wręczenia nagród do dnia 15.11.2020r. O miejscu i dokładnej dacie uroczystości 

uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.  

§8 

Prace zakwalifikowane do konkursu oceni Jury. Decyzje Jury oraz werdykty 

konkursowe są ostateczne i niepodważalne. 

Dla zwycięzców  przewidziano atrakcyjne nagrody. 

Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany nagród rzeczowych na ekwiwalent 

pieniężny, podziału nagród lub innej zamiany nagrody. Zwycięzcy nie mogą przenieść 

prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora . 

 

 Organizatorzy 
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Załącznik 1 

 
………………………………….. 
Imię Nazwisko 
 
………………………………….. 
Adres 
 
…………………………………. 
Tel  kontaktowy 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu fotograficznego 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

Fotograficznego – Stowarzyszenie Słoneczny Dom w celach wynikających  

z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2.  

2. Poprzez wysłanie zdjęcia na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie 

prawa majątkowe do niego, 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).  

3. Praca przesłana na konkurs jest moją pracą autorską i nie była nigdzie opublikowana, ani nie 

brała udziału w żadnym konkursie. 

4. Fotografia nie  narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani 

dóbr osobistych.  

5. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję. 

6. Dane osoby do kontaktu  (imię nazwisko telefon komórkowy, e-mail) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

………………………………… 

Data 

 

………………………………….. 

Podpis uczestnika konkursu (prawnego opiekuna) 

 


