
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Natura mojego Ja" 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie  

oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR. 

2. Celem konkursu jest: 

a) rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród dzieci, 

b) propagowanie piękna i wrażliwości artystycznej, 

c) prezentacja osiągnięć uczestników konkursu. 

3. Tematyką zdjęć jest do wyboru: 

a) "Przyroda jest naturą mojego Ja" 

b) "Naturą mojego Ja jest człowiek" 

4. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego i oceniania zdjęć. 

II. Zasady konkursu 

1. Czas trwania konkursu - do 31 marca 2022 r. 

2. Konkurs nie jest konkursem otwartym.  

Uczestnikiem konkursu może być każdy wychowanek pieczy zastępczej z terenu powiatu 

olsztyńskiego. 

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie cyfrowych prac fotograficznych oraz 

wypełnionej karty zgłoszenia. 

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkt 10 

regulaminu, oraz zapewnia, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, prace zostały wykonane osobiście przez 

uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby, 

b) nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

c) nie zamieszcza wizerunku rodzin zastępczych i ich członków, oraz osób trzecich. 

5. Konkurs przeprowadzany jest w kategoriach: fotografia przyrodniczo-krajobrazowa  

oraz fotografia społeczna. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace pojedyncze lub cykl od 3 do 5 prac. 

7. Format prac: 

a) zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym, 

b) rozmiar pliku - rozdzielczość minimum 1600px na krótszym boku, 

c) fotografie zapisane w formacie jpg lub jpeg, 



d) maksymalna wielkość pojedynczego pliku: 6 megabajtów (6MB), 

e) odpowiednia nazwa pliku, według wzoru: pseudonim/nazwisko_nazwa kategorii_tytuł pracy 

lub jeśli jest to cykl fotografii dodatkowo _nazwa cyklu_kolejność prac 

8. Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

kontakt@blur.olsztyn.pl, w temacie wpisując „Konkurs – natura mojego ja”, a w treści e-maila musi 

być podane imię i nazwisko autora zdjęć oraz wiek oraz załączony wypełniony i podpisany załącznik 

nr 1 do regulaminu - zgoda na udział w konkursie wraz z klauzulą informacyjną RODO. 

9. Zgłoszone prace będą eksponowane na stronach internetowych i witrynach portalu facebook 

organizatorów: http://pcpr-powiatolsztynski.pl/, https://www.facebook.com/PCPR-Olsztyn-

100495831614231/, http://blur.olsztyn.pl/, https://www.facebook.com/blur.wmsf. 

10. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich 

nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem z zaznaczeniem imienia i nazwiska 

autora. 

11. Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na udzielenie niewyłącznej i nieodpłatnej licencji 

Organizatorowi konkursu na korzystanie i rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi  

do przesłanych zdjęć, będących utworem w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, w tym na: 

• zwielokrotnianie zdjęcia techniką cyfrową (digitalizacja); 

• używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych, związanych z konkursem i wystawą 

pokonkursową w tym na portalu Facebook, stronach internetowych organizatorów; 

• użycie do publicznej prezentacji; 

• wykorzystywanie w ramach kompilacji lub połączeń z innymi zdjęciami, w tym poprzez uzupełnienie 

o przekazy informacyjne lub promocyjne organizatorów; 

• zmianę formatu pliku, w jakim pierwotnie zdjęcie zostało zapisane; 

• dysponowanie wydrukowanym egzemplarzem zdjęcia w celach niemajątkowych. 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 kwietnia 2022 roku na stronach internetowych 

organizatorów. 

4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz m.in. sesje zdjęciowe, warsztaty z fotografem. 

5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

 

 

http://pcpr-powiatolsztynski.pl/
https://www.facebook.com/PCPR-Olsztyn-100495831614231/
https://www.facebook.com/PCPR-Olsztyn-100495831614231/
http://blur.olsztyn.pl/
https://www.facebook.com/blur.wmsf


IV. Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych. 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz  

z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny. 

5. Niniejszy dokument oraz załącznik nr 1 do regulaminu - Zgoda na udział w konkursie są jedynymi 

dokumentami określającymi zasady konkursu. 

6. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych organizatorów. 

 

 


