
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „Lato nad Narwią 2018”. 

§ 1.

Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu pt. „Lato nad Narwią”.
2. Organizatorem konkursu jest Wiejski Dom Kultury w Uhowie.
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

§ 2.

Cele konkursu:
1. Ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji i kultury, ciekawych 
miejsc położonych w otoczeniu rzeki Narew.  
2. Upowszechnienie i popularyzacja fotografii, promowanie nowych talentów w sztuce fotografii, rozwijanie 
inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna krajobrazu.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób, które spełniają następujące kryteria:
• zapoznały się i zaakceptowały Regulamin konkursu,
• nadesłały prace zgodne z wymaganiami oraz tematem konkursu,
• nadesłały prace w wyznaczonym terminie.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
• Dzieci i młodzież (do 17 lat),
• Dorośli (18 lat oraz powyżej).

§ 4.

Wytyczne dotyczące prac konkursowych:
1. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę w swojej kategorii wiekowej.
2. Fotografie powinny być wykonane na terenie obszaru rzeki Narew.
3. Fotografie powinny być wykonane metodą cyfrową, w rozdzielczości powyżej 1280x720 pikseli.
4. Zdjęcia nie mogą zawierać na sobie znaczków, podpisów, cyfr, dat.
5. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do fotografii. 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.
6. Osoby przysyłające zdjęcia do konkursu udzielają Organizatorowi licencji w zakresie utrwalania,
zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania 
albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. 
7. Organizator zdyskwalifikuje prace naruszające dobra osób trzecich, zawierające obraźliwe
akcenty, naruszające obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. 
8. Nadsyłane zdjęcia muszą być publikowane po raz pierwszy. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niespełniających wymienionych
wyżej wymogów.



§ 5.

Harmonogram konkursu:
1. Zdjęcia należy nadsyłać od dnia 20 sierpnia 2018 roku do dnia 28 września 2018 roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 października 2018 roku.
3. Fotografie należy przesłać w formie cyfrowej na adres uhowo@dklapy.pl.
4. Fotografie nadesłane po terminie, o którym mowa w § 5 pkt. 2 nie będą brane pod uwagę w
konkursie.
5. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym terminie.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznawania wszystkich miejsc i nagród.
5. Decyzja Komisji konkursowej w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.

§ 8.

Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad, terminów trwania i terminu rozstrzygnięcia
konkursu.
2. Osoby podające nieprawidłowe informacje zostaną wykluczone z konkursu.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych
osobowych na potrzeby konkursu.
4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
w tym celu powinni skontaktować się oni z organizatorem, który jest administratorem danych w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia
udziału w konkursie.
5. Na zakończenie konkursu może zostać zorganizowana wystawa pokonkursowa z nadesłanymi 
zdjęciami.
6. Nagrodzone zdjęcia mogą być rozpowszechniane w publikacjach oraz publicznie wystawiane przez 
organizatora.
7. Wszelkich informacji udziela: Wiejski Dom Kultury w Uhowie, tel. 533 336 192, uhowo@dklapy.pl.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.

mailto:uhowo@dklapy.pl


ZGŁOSZENIE KONKURSOWE „Lato nad Narwią”.

Dane osobowe uczestnika Konkursu:

Imię i nazwisko autora: ……………………………………………..………………………….

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………….…..

Numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………………….….
E-mail: ………………………….

Tytuł zdjęcia:
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Informuję, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. 

………………….……………..        ….………………………………………..
    Miejscowość, data          Czytelny podpis uczestnika

Oświadczenie opiekuna uczestnika konkursu fotograficznego (dla osób niepełnoletnich).

1. Wyrażam zgodę na udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez WDK Uhowo mojego syna/ 
córki……………………………......… (imię i nazwisko)

2. Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu fotograficznego organizowanego przez 
WDK Uhowo i akceptuję jego warunki. 

3. Oświadczam, iż mój syn/moja córka jest autorką/em zgłoszonych do konkursu zdjęć.

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych zdjęć w dowolnym 
czasie i formie dla celów promocji konkursu i realizacji jego celów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) na wszelkich polach 
eksploatacji. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki dla celów niniejszego 
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 922).

6. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego syna/mojej córki w zakresie: imię i 
nazwisko, wizerunek (zdjęcia) na stronie internetowej WDK UHOWO.  a także w prasie lokalnej, mediach 
i wydawnictwach.

…………………….…………..     ….………………………………………..
    Miejscowość, data         Czytelny podpis opiekuna
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