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RREEGGUULLAAMMIINN  VV  EEDDYYCCJJII  KKOONNKKUURRSSUU  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCZZNNEEGGOO  DDLLAA  FFOOTTOOGGRRAAFFÓÓWW  AAMMAATTOORRÓÓWW    

„„MMOOJJEE  AAGGHH”” 
 

§ 1 Przepisy ogólne  

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Moje AGH”, zwanego 

dalej Konkursem, jest Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 

w Krakowie. 

2. Celem Konkursu jest promocja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 

w Krakowie poprzez pokazanie jej ciekawych miejsc, nietypowych sytuacji, niezwykłych ludzi 

lub przedstawienie tej uczelni w kontekście osobistych lub zawodowych przeżyć autorów 

fotografów. Tematyka zdjęć jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie 

elementy związane z Akademią. 

3. W Konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko (nie jest ona dla 

autora zdjęć sposobem zarobkowania; w tym autor nie należy do Krakowskiej Studenckiej 

Agencji Fotograficznej AGH), za wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich 

najbliższych rodzin. Uczestnik konkursu musi być osobą pełnoletnią. 

4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

§ 2 Przepisy dotyczące prac

 

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii. 

2. Fotografie należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: f-agh@agh.edu.pl lub dostarczyć 

wydrukowane, lub na nośniku na adres Biura Fundacji dla AGH (ul. Czarnowiejska 50B/2, 30-059 

Kraków). Prace powyższe muszą być dostarczone do dnia ustalonego w harmonogramie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości 

technicznej. 

4. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. 

5. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu minimum 10x15 cm lub w formacie 

większym, lub w postaci cyfrowej na nośnikach CD, lub innych. Zdjęcia powinny być wysokiej 

rozdzielczości 300 dpi. 

6. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, opisem 

(tytułem) zdjęcia. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. W przypadku prac 

dostarczonych w postaci cyfrowej na CD lub na innych nośnikach cyfrowych powyższe dane 

dotyczące każdego ze zdjęć mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia 

w programie Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć powinno być 

oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem. 

7. Do koperty zaadresowanej na Organizatora z dopiskiem „Moje AGH” należy włożyć oznaczoną 

pracę (prace) oraz drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem lub imieniem 

i nazwiskiem, która zawierać będzie w środku informacje z następującymi danymi 
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identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, wykaz 

nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć oraz następującą, podpisaną 

klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację dla 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w celach wynikających 

z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).  

Poprzez wysłanie zdjęć 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 (tekst jednolity: Dz. U. Z 

2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)." 

8. Zdjęcia, które biorą udział w konkursie „Moje AGH”, mogą być publikowane na prywatnym 

koncie w portalach społecznościowych autora lub na innych stronach Internetowych, ale nie 

mogą brać udziału w żadnym konkursie i nie być wykorzystywane do celów marketingowych.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych 

wyżej wymogów.  

10.Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również 

z niego wyłączonych. 

 

§ 3 Terminarz i sposób oceny

 

1. Termin nadsyłania prac mija na 14 dni przed Dniem AGH (29.05.2017). Rozstrzygnięcie 

Konkursu „Moje AGH” nastąpi podczas Dnia AGH (10.06.2017).  

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury) w składzie: 

Przewodniczący Jury - JM Rektor AGH – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 

Członkowie Jury: 

prof. dr hab. Anna Siwik 

dr inż. Jerzy Kicki 

dr inż. Paweł Bogacz 

mgr inż. Henryk Zioło 

mgr inż. Barbara Jezierska 

mgr inż. Zbigniew Sulima 

mgr inż. Łukasz Jura 

mgr Anna Żmuda Muszyńska 

 

4. Zadaniem Jury jest: 

a) kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, 

b) ocena prac poprzez wybór przez każdego z członków do 5 najlepszych jego zdaniem 

fotografii i przyznanie im punktów stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 5, gdzie 

5 oznacza fotografię najwyżej ocenioną. Każdemu członkowi Jury przypada prawo 

wyboru mniejszej niż 5 ilości zdjęć, a więc i prawo do rozdysponowania niepełnego 

zestawu punktów.  
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5. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia uzyskają największą liczbę punktów. 

6. W przypadku sytuacji remisowej ostateczne zdanie o osiągnięciu wyższej pozycji/miejsca przez 

jedną z fotografii należy do Przewodniczącego Jury. 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku 

niewielkiej, a dokładnie mniejszej niż 10 ilości zgłoszonych prac lub w sytuacji 

niezakwalifikowania przez Jury do oceny ilości prac większej, niż 5. 

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji 

o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 

organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 

9. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona przez Przewodniczącego Jury lub 

wskazanego przez niego członka Jury ze sceny w trakcie Dnia AGH (zgodnie z programem tego 

wydarzenia) w dniu 10.06.2017 roku, a 12.06.2017 znajdzie się na stronie internetowej Fundacji 

www.fundacja.agh.edu.pl oraz na profilu Facebook Fundacji pod adresem 

https://www.facebook.com/Fundacja.dla.AGH. Dodatkowo organizator Konkursu powiadomi 

laureatów o wygranej mailem lub listem poleconym w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia 

Konkursu. 

 

§ 4 Nagrody i wyróżnienia 

1. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

 - za zajęcie I miejsca: kamerka GoPro HERO Session 

 - za zajęcie II miejsce: dysk przenośny Maxtor 1TB 

 - za zajęcie III miejsca: ADATA Power Bank 20000 mAh 

 - nagroda publiczności – „dogrywka facebook-owa”: 2x głośnik JBL  

2. Nagroda Publiczności. Wszystkie zdjęcia dostarczone w formie elektronicznej biorą udział 

dodatkowym konkursie, nazwanym tzw. „dogrywką facebookową”, na profilu Fundacji dla AGH 

na portalu społecznościowym Facebook. Zdjęcie, które do Dnia AGH, do godziny 10:00, 

zdobędzie największą liczbę polubień („lajków”), otrzymuje nagrodę, którą jest głośnik JBL. 

Dodatkowo odbędzie się losowanie wśród osób, które oddały głos na zwycięskie zdjęcie – 

nagrodą również jest głośnik JBL.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych. 

4. Nagrody w konkursie  nie podlegają wymianie na gotówkę. 

 

§ 5 Wykorzystywanie prac

 

Nadesłane na Konkurs prace stają się własnością organizatora Konkursu, który może je w dowolny 

sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

 

Osoby nagrodzone w  Konkursie przenoszą nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe 

związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną 

techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania 

albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy 

konkursowej. Organizator może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

http://www.fundacja.agh.edu.pl/
https://www.facebook.com/Fundacja.dla.AGH

