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REGULAMIN  

 

Konkursu Fotograficznego „Wrzeszcz Górny w obiektywie”  

 

1. Organizator i czas trwania Konkursu  

 

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wrzeszcz Górny w obiektywie”, zwanego 

dalej Konkursem, jest Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny i Gdańska Szkoła Artystyczna.  

1.2. Konkurs rozpocznie się od dnia 1 listopada 2018 r. i trwać będzie do dnia 30 listopada 

2018. 

1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin 

określony w pkt. 1.2 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za 

pośrednictwem strony internetowej www.wrzeszczgorny.pl .  

1.4. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar Górnego 

Wrzeszcza. 

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

 

2. Zasady ogólne Konkursu  

 

2.1. Gdańska Szkoła Artystyczna, z siedzibą, adres: GCH Manhattan, poziom 2., 

al. Grunwaldzka 82.  

80-244 Gdańsk,  

jest Organizatorem Konkursu, w którym przyjmowane będą zgłoszenia :  

2.2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

2.3. Zdjęcia i kartę zgłoszenia należy przekazać w zamkniętej kopercie do sekretariatu - 

Gdańska Szkoła Artystyczna lub przesyłać na Konkurs do 30 listopada 2018 (decyduje 

termin dostarczenia do siedziby - Gdańska Szkoła Artystyczna).  

2.4. Zdjęcia muszą być opisane zgodnie z kartą zgłoszenia i wykonane w minimalnym 

formacie 15x20 cm lub w preferowanym formacie 20x30.  

2.5. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, 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 nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, 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. 

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie  

 

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.3. Regulaminu.  

Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, 

które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za 

pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które 

zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 

zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.  

3.2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.1 

powyżej, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu 

http://www.wrzeszczgorny.pl/
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oraz na warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez 

Uczestników.   

3.3. Radni którzy uczestniczą w Konkursie oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak 

również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu Konkursu nie mogą być nagrodzeni. Mogą ich prace być eksponowane 

na wystawie, katalogu oraz otrzymać dyplom (bez nagród rzeczowych).   

3.4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do 

Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez 

Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w 

polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, 

dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań 

oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.  

 

4. Zgłoszenia  

 

4.1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego „Nazwa 

użytkownika” została umieszczona na listach rankingowych i/lub została wykorzystana 

w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem Konkursu.  

4.2. W celu przesłania zdjęć do Konkursu należy uzupełnić swoje dane poprzez wypełnienie 

wszystkich wymaganych przez Organizatora pól formularza – karty zgłoszenia czyli 

podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer tel. kontaktowego, adres zamieszkania.  

4.3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 2 listopada do 30 listopada 2018 roku - 

decydować będzie data przesłania zdjęć.  

4.4. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: 

 

• przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz 

że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne 

udostępnienie.  

 

• udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na 

publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora oraz jego partnerów (z prawem 

sublicencji) w wydawnictwach Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny oraz Organizatora, na stronie 

www.wrzeszczgorny.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, 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 w tym do produkcji kalendarza oraz 

wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w Konkursie Fotograficznym, 

przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek 

sposób, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 5 

niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na 

obróbkę redakcyjną i komputerową. 

4.5. Każdy Uczestnik może przesłać do 5 fotografii.  

4.6. W kategorii „Fotoreportaż” - fotoreportaż powinien składać się z minimum 5, 

a maksimum 10 zdjęć. Wszystkie zdjęcia opisane słowem Fotoreportaż.  

4.7. Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł, opis zdjęcia w tym miejsce zrobienia zdjęcia, w 

którym zostało wykonane zdjęcie.  

4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez 

Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę 

danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub 

wręczenie nagrody. 
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4.9. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik 

Konkursu oświadcza, iż:  

4.9.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii 

oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich 

opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję  

4.9.2. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem 

sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego 

imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, w wydawnictwach Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny oraz 

Organizatora, na stronie internetowej www.wrzeszczgorny.pl także na ich 

wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora oraz 

Partnera, 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 kalendarzu, 

wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz 

odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę 

redakcyjną i komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) 

podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.  

4.10. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w 

niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym 

osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną 

i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym 

faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa 

powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do 

niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.  

4.11. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach www.wrzeszczgorny.pl do końca 

grudnia 2018.  

 

5. Ocena zdjęć  

 

5.1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 

Organizatora.  

5.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu,  biorąc pod uwagę  

m.in. jakość, oryginalność oraz kreatywność nadesłanych fotografii.  

5.3. Jury na pierwszym etapie wyłoni zdjęcia zakwalifikowane do finału Konkursu, zwane 

dalej „Zwycięskimi Zdjęciami”. Osoby, których zdjęcia zostały zakwalifikowane do 

finału Konkursu, zwane są dalej „Finalistami”.  

5.4. Finaliści zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty 

elektronicznej lub telefoniczną.  

5.5. Finaliści mogą zostać poproszeni, w momencie otrzymania informacji o 

zakwalifikowaniu się do finału Konkursu, o przesłanie na adres mailowy Organizatora 

plików cyfrowych Zwycięskiego Zdjęcia, w szczególności w przypadku jeśli zdjęcie to 

nie będzie spełniało wymogów redakcyjnych.  
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Uwaga: W przypadku wysyłki plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie następującej 

specyfikacji:  

• • format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość)  

• • kolory w standardzie: RGB  

• • rozdzielczość: min 300 dpi (dłuższy bok nie mniej niż 2400 pixeli)  

 

Nieprzesłanie pliku cyfrowego zwycięskiego zdjęcia w terminie 5 dni oznacza 

dyskwalifikację z Konkursu.  

Spośród Zwycięskich Zdjęć Jury przyzna:  

• • Grand Prix Konkursu  

• • 1, 2 i 3 miejsce  

• • wyróżnienia  

 

5.6. Finaliści zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty 

elektronicznej lub telefoniczną.  

5.7. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania 

nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.  

5.8. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu.  

5.9. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na stronie www.wrzeszczgorny.pl 

oraz komunikatach wywieszanych w tablicach Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc 

udział w Konkursie wyraża zgodę.  

 

6. Komisja  

 

6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której 

wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. Komisja będzie nadzorować wykonanie 

przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.  

 

7. Nagrody  

 

7.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody:  

Za Grand Prix Konkursu i miejsca 1, 2 i 3 oraz możliwe wyróżnienia:  

Autor za Grand Prix Konkursu nagrodzony zostanie kursem fotograficznym 

organizowanym przez Gdańską Szkołę Artystyczną.  

1, 2 i 3 miejsce nagrody rzeczowe.  

 

Łączna wartość nagród: kurs fotograficzny i nagrody rzeczowe 1 500 zł  

oraz 1 500 zł na wykonanie wystawy i dokumentacji pokonkursowej.  

 

7.1.1 Dodatkowo wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na 

www.wrzeszczgorny.pl oraz zaprezentowane w formie wystawy.  

7.2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie 

lub drogą poczty elektronicznej do dnia 30 grudnia 2018 r  

7.3. Nagrody dla Zwycięzców Konkursu, nie odebrane, zostaną dostarczone przesyłką 

kurierską na wskazany adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie 

protokołu odbioru nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu 

przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby. Warunkiem wydania 

nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej – 

o ile jest wymagany.  
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7.4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca 

Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.  

7.5. Nagrody nie odebrane do 1 lutego 2019r. przepadają i przechodzą na własność 

Organizatora.  

7.6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym 

Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, 

zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, zaś nagrody przepadają i przechodzą na własność 

Organizatora.  

7.7. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda 

przechodzi na własność Organizatora.  

7.8. Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, 

podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu 

oznacza dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nagrody, która to nagroda 

przechodzi na własność Organizatora.  

 

8. Postanowienia końcowe  
 

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu.  

 

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 październik 2018 roku.  

 

 

 

ORGANIZATOR 

 


