
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Skarby Kaszub” 
 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 
 

1.1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „Skarby Kaszub, zwanego dalej „Konkursem”, są 
Stowarzyszenie EDUQ z siedzibą w Lęborku, przy ul krzywoustego 1/115 oraz firma „TAX s.c. Władysław 
Nikorowicz-Rutkiewicz, Jakub Rutkiewicz, Marta Rutkiewicz” z siedzibą  w Runowie, zwani razem 
„Organizatorami”. 

1.2. Kontakt z Organizatorami może odbywać się drogą mailową na adres: biuro@eduq.pl lub 
biuro@runowo.pl  oraz telefonicznie: 669 036 744. Osobą odpowiedzialną ze strony Organizatorów jest 
Koordynator Główny Konkursu, Michał Dąbrowski. 

1.3. Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 2014 r. 
1.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.3 
 
2. IDEA KONKURSU.  
2.1.  Konkurs ma na celu promocję miejsc i obiektów związanych z tradycją i kulturą. 
 
3. UCZESTNICY 
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć 
udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Osoby, które 
zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są  
w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”. 

3.2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która nie zajmuje się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć. Za 
profesjonalistę uważa się osobę zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub 
inną, której przedmiotem jest wykonywanie fotografii, w szczególności fotografii reporterskich, w tym 
osobę prowadzącą własną działalność.  

3.3. Zgoda przedstawiciela ustawowego, o której mowa w pkt 3.1., w przypadku uczestników posiadających 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia 
niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz 
warunki licencji na korzystanie przez Organizatorów ze zdjęć nadesłanych przez Uczestnika. 

 
4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC 
4.1. Wydrukowane prace konkursowe lub płytę CD podpisaną Imieniem i Nazwiskiem uczestnika Konkursu 

zawierającą elektroniczną wersją prac, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: ”Pałac 
Pod Bocianim Gniazdem”, Runowo 23, 76-230 potęgowo z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „Skarby 
Kaszub”. 

4.2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 10 maja 2013 (decyduje data stempla pocztowego lub 
potwierdzenie złożenia osobistego). 

4.3. Dopuszczone do konkursu zostaną wyłącznie zdjęcia nieuszkodzone, wydrukowane na papierze 
fotograficznym matowym o wymiarach 10x15 cm lub większe oraz nagrane na płycie CD. 

4.4. Każdy uczestnik może przesłać 3 zdjęcia, będące realizacją fotografii reporterskiej, przyrodniczej, 
artystycznej. 

4.5. Każde przesłane zdjęcie należy opisać w Karcie Zgłoszeniowej Uczestnika Konkursu według 
zamieszczonego poniżej wzoru: 

Tytuł zdjęcia: 
Wiek uczestnika 
Opis zdjęcia: 

4.6. Dodatkowo każde z przesłanych zdjęć powinno być na odwrocie podpisane tytułem oraz Imieniem i 
Nazwiskiem Uczestnika. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do Konkursu jest dostarczenie 
Organizatorom wydrukowanej lub nagranej na płycie CD, własnoręcznie wypełnionej i podpisanej przez 

mailto:biuro@eduq.pl


Uczestnika karty zgłoszeniowej. Wzór karty zgłoszeniowej jest dostępny na stronie: 
www.mistrzostwa.runowo.pl  

4.7. Nie zezwala się na stosowanie fotomontażu polegającego na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z 
różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

4.8. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia, które nie były dotąd publikowane, nagradzane, a w 
czasie trwania Konkursu nie biorą udziału w innym konkursie. 

4.9. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie 
uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych 
osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce 
rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami 
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

4.10. Warunkiem dopuszczenia zdjęcia do Konkursu jest dostarczenie Organizatorowi pracy w wersji 
elektronicznej (nagranej na płytę CD), spełniającej następujące warunki techniczne:  

                 - TIF/PDF 300 DPI lub  JPG CMYK 300 DPI  
                 - oraz JPG RGB 72 DPI 
4.11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane  

w karcie zgłoszeniowej Uczestnika, uniemożliwiające odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 
4.12. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie Uczestnik Konkursu 

oświadcza, że: 
I. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że 
wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną 
ekspozycję. 
II. udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne 
udostępnienie fotografii przez Organizatorów i/lub Usługodawcy (z prawem sublicencji) na stronach: 
www.runowo.pl, www.eduq.pl, mediów lokalnych i regionalnych serwisów informacyjnych na 
potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla 
udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci 
komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, 
przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a 
także na przekazanie nadesłanych zdjęć Jury w celu ich oceny zgodnie z punktem  
5 niniejszego Regulaminu; 
III. w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, 
nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń 
terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wieku w 
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatorów, w tym w szczególności na utrwalanie  
i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i 
wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w katalogach i podczas wystaw. 
IV. Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie 
fotografii. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem 
faktycznym i/lub prawnym oświadczeń o których mowa w pkt. 4.9 lub 4.12 zobowiązuje się do 
uregulowania wszystkich związanych z tym faktem zobowiązań. W przypadku pokrycia przez 
Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub 
prawnym oświadczeń o których mowa w pkt. 4.9 lub 4.12 ureguluje wszystkie związane z tym faktem 
koszty. 
 

5. OCENA ZDJĘĆ 
5.1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 

http://www.runowo.pl/
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5.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc pod 
uwagę w szczególności jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii. 

5.3. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej. 
5.4. Spośród nadesłanych zdjęć Jury wyłoni: 

a) 1 miejsce 
b) 2 miejsce 
c) 3 miejsce 

           
5.5. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia. 
5.6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej 

kategorii. 
5.7. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 
5.8. W skład Jury wchodzą: MariKa Kołonowicz – Redaktor Naczelna LeborkNEWS.pl, Piotr Deyna – Fotograf, 

Janusz Wroński - Fotograf 
 
6. NAGRODY 
6.1. Warunkiem otrzymania nagrody jest udzielenie pisemnej licencji na publikację zdjęcia na wystawie 

pokonkursowej, w prasie oraz w Internecie. Wzór licencji stanowi załącznik do Karty Zgłoszeniowej. W 
przypadku braku udzielenia licencji Organizatorzy nie przyznają nagrody, a Jury będzie uprawnione do 
zmiany werdyktu. Podpisaną licencję należy dostarczyć Organizatorom wraz z Kartą Zgłoszeniową. 

6.2. Za pierwsze miejsce w każdej z kategorii tematycznych Organizator przewiduje nagrodę rzeczową oraz 
publikację na wystawie pokonkursowej. 

6.3. Nagrodą za drugie i trzecie miejsce będzie publikacja zdjęć na wystawie pokonkursowej.  
6.4. Za przyznanie nagrody rzeczowej nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 
6.5. Nagrody nieodebrane do 30 maja 2014 roku przepadają. 
6.6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub 

nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają. 
6.7. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród Konkursu. 
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.mistrzostwa.runowo.pl 

lub www.eduq.pl 
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
7.3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych  

w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.  
7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 
7.5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie 
Danych Osobowych (DZ. U. Nr133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu w 
swoje dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest 
administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 
883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

7.6. Organizator nie zwraca nadesłanych zdjęć. 

http://www.mistrzostwa.runowo.pl/

