
I Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Franciszków w obiektywie” 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

I. PRZEPISY OGÓLNE: 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Franciszków w obiektywie” jest Stowarzyszenie Wsi 

Franciszków. 

2. Celem konkursu jest: - promocja Powiatu Świdnickiego oraz miejscowości Franciszków 

należącej do Gminy Mełgiew poprzez ukazanie Franciszkowa i jego mieszkańców w sposób 

ciekawy i niecodzienny. 

3. Konkurs trwa od 4 lipca do 15 września 2015 r. 

II. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Powiatu Świdnickiego.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Wsi Franciszków. 

3. Tematyka nadesłanych zdjęć musi dotyczyć miejscowości Franciszków. Mogą to być krajobrazy. 

Jeżeli na zdjęciu będzie umieszczona osoba niepełnoletnia wymagana jest również pisemna zgoda 

prawnego opiekuna.  

4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 zdjęcia. 

5. Zdjęcia należy dostarczyć w wersji papierowej drukowane na papierze fotograficznym w 

minimalnym formacie 13 x 18 cm oraz w wersji elektronicznej na płycie CD zapisane lub 

zeskanowane w jak największej rozdzielczości. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. 

6. Zdjęcia zgłoszone do konkursu będą oceniane przez niezależną Komisję Konkursową składającą 

się z 3 osób. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów 

wymienionych w regulaminie.  

8. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

9. Organizator nie zwraca zdjęć zgłoszonych do Konkursu. 

III. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

1. Każdą zgłoszoną do konkursu fotografię należy opisać na odwrocie: co przedstawia, data i 

miejsce wykonania, imię i nazwisko autora zdjęcia. 

2. Fotografie wraz z dokumentami zgłoszeniowymi należy składać w zamkniętej kopercie w 

skrzynce pocztowej na Franciszkowie przy ul. Spokojnej 6. lub przesłać kopertę poczta na adres: 

Stowarzyszenie Wsi Franciszków, Franciszków, ul. Spokojna 6, 21-007 Mełgiew. 

z dopiskiem: Konkurs „Franciszków w obiektywie” do dnia 15 września 2015 r., nadesłanych zdjęć 

po tym terminie, jury Konkursu nie będzie oceniać.  

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 września 2015 r. na FB Stowarzyszenia, 

stronach internetowych: www.melgiew.plwww.starostwo.swidnik.pl oraz na tablicy informacyjnej 

przy dawnej szkole na Franciszkowie przy ul. Szkolnej 47  

4. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:  

a) posiada pełnię praw autorskich do zdjęć i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do 

jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

dostosowania zdjęć do wymogów druku,  

b) przenosi nieodpłatnie, w sposób niewyłączny autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych do 

konkursu zdjęć na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie 

wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach 

internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez 

względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,  

c) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o 

ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 r., nr 133, poz. 833, z póź. 

zm.) na potrzeby związane z konkursem,  

d) zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

http://www.melgiew.plwww.starostwo.swidnik.pl/


obyczajowych, 

e) w przypadku, gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby, uczestnik konkursu 

posiada zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i na żądanie 

Organizatora przedstawi taką zgodę na piśmie,  

f) wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności 

jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach promocyjnych Organizatora,  

g) akceptuje warunki konkursu określonego w niniejszym regulaminie. 

V. NAGRODY:  

1. Laureat Konkursu otrzyma Voucher na szkolenie fotograficzne w Lubelskiej Szkole Fotografii w 

wysokość 500 zł. Po zakończonym szkoleniu Stowarzyszenie zorganizuje Wernisaż prac laureata 

konkursu. 

2. Po zakończonym Konkursie zostanie zorganizowana wystawa prac wszystkich zgłoszonych 

zdjęć, dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplomy oraz drobne upominki. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: 

stowarzyszenie.wsi.franciszkow@gmail.com 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w okresie trwania konkursu 

w zakresie nie wpływającym na ocenę zdjęć przez Komisję Konkursową. 


