
Regulamin konkursu "Portret" 

 

 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Fotograficzny 

organizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń "Wójcin nad Prosną" oraz Macieja 

Wydmucha. 

 

 Informacje na temat konkursu oraz zgłoszenia do pobrania znajdują się na stronie internetowej 

www.wojcin.pl 

 

 W konkursie mogą brać wyłącznie osoby mieszkające na terenie Gminy Łubnice. 
 

 Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace. 

 

 Konkurs organizowany jest w następującej kategorii : 

"Portret"- pod tym pojęciem rozumie się również ukazanie człowieka w jego pracy,  

pokazania jego zachowania i emocji.  

 

 Mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący, zarówno amatorzy jak i profesjonaliści.  

 

 Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

 

 Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych.  

I Kategoria - Młodzież do 18 roku życia.   

II Kategoria - Dorośli od 18 roku życia. 

 

 Młodzież do lat 14 może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców i po 

wypełnieniu załączonej deklaracji .  

 

 Każdy uczestnik dołącza kartę zgłoszeniową. Prace bez karty zgłoszeniowej nie będą brane 

pod uwagę . 

 

 Nie dopuszcza się ingerencji komputerowej w nadsyłane prace. 

 

 Każda praca musi zostać zatytułowana.  

 

 Prace na konkurs powinny zostać nadesłane w formacie JPG, w pełnej rozdzielczości, 

najlepiej 2398 x 3591 pixeli.  

 

 Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail :     

 

konkursportret@gmail.com 

 

 

 



lub dostarczyć osobiście na adres: 

 

Maciej Wydmuch 

Wójcin, ul Świerczewskiego  12 

 

 Każdą pracę należy opisać według następującego schematu :   

 

imie_nazwisko_tytuł.jpg 

 

 Na zgłoszenia czekamy do  20 maja! 

 

 Prace mogą być wykonane w dowolnej technice kolorystycznej. 
 

 Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Stowarzyszenie Gospodyń Wójcin nad Prosną, 

po upływie ostatniego dnia przyjmowania prac. 

 

 Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów obu kategorii wiekowych, 

którzy zajmą miejsce od pierwszego do trzeciego.  

 

 Komisja może również podzielić pulę nagród według swego uznania. 

 

 Nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną umieszczone na stronie internetowej: 

www.wojcin.pl oraz zaprezentowane na Festynie Szkoły Podstawowej w Wójcinie  

- 1 czerwca 2014r. 

 

 Wszystkie prace biorące udział  konkursie (z obu kategorii wiekowych) przechodzą  

na własność organizatora, w celu wykorzystania i promowania regionu z zachowaniem praw 

autorskich. 

 

 Fotografie, niespełniające warunków regulaminu lub zgłoszone po terminie, nie będą brane 

pod uwagę . 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii o treściach powszechnie 

uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających 

treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.  

Decyzja o usunięciu takich fotografii jest  niepodważalna i ostateczna.  

 

 Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla uczestników. 

 

Uwagi końcowe  

 

 Komunikaty i informacje na temat konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej 

www.wojcin.pl 

 

 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku otrzymania 

niedostatecznej liczby fotografii. 



 

 

 

 

 

Zgłaszając pracę do konkursu, każdy uczestnik potwierdza, że : 

 

 Posiada pełne prawa autorskie do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie 

niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania. 

 

 Przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 

04.02.1994 r.; Dz.U. z dnia 23.02.1994 r.) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania 

techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej 

Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na 

sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu. 

 

 Akceptuje regulamin i zobowiązuje się do całkowitej akceptacji. 

 

 Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię nazwisko, 

adres zamieszkania (na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  

29 sierpnia 1997 r.; Dz. U. Nr 133,poz. 883 z późn. zm.) 

 


