
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„Moje miasto, Koszalin” 

 
I. Organizator 
 
Fundacja „Zdążyć z Miłością” 
ul. Franciszkańska 111 
75-251 Koszalin 
 
II. Uczestnicy 
 
Młodzież szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych miasta Koszalina. 
 
III. Kategorie wiekowe 
 
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 
1. Gimnazjum. 
2. Szkoła ponadgimnazjalna. 
 
IV. Cel konkursu 
 
1. Budzenie zainteresowań kulturą własnego regionu. 
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 
3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii. 
 
V. Zasady ogólne 
 
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 
3. Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową. 
4. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami. Opis powinien zawierać: tytuł pracy, imię i 
nazwisko autora, numer klasy oraz szkoły, a także imię i nazwisko opiekuna, który sprawuje pieczę 
nad przeprowadzeniem konkursu w danej szkole. 
5. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. 
6. Przesłane prace nie będą zwracane. 
7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
8. Organizatorzy przewidują: 
- jedną nagrodę główną: aparat cyfrowy Sony DSC-H200 czarny; 
- dwie równorzędne nagrody dodatkowe, którymi będą karty pamięci: Toshiba micro SD SDHC 32GB 
class 10 + adapter (SD-C032UHS1(BL5A). 
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 
9. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie Fundacji „Zdążyć z Miłością” oraz 
na jej profilu Facebook. 
 
VI. Zasady szczegółowe 
 
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem. 
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 
3. Wymagania techniczne:  



- fotografie powinny zostać wywołane, format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 
cm, 
- fotografie powinny dodatkowo zostać zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF, 
- prace należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z „Formularzem zgłoszenia” i podpisanymi 
„Oświadczeniami” stanowiącymi Załącznik do niniejszego Regulaminu, 
- wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia 
autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz 
kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, 
Kowalski_J_02. 
4. Jeden autor może dostarczyć do pięciu zdjęć. 
5. Na fotografiach konkursowych powinny znajdować się wyłącznie miejsca charakterystyczne dla 
miasta Koszalina i okolicy. Nie powinny one przedstawiać wizerunku człowieka. 
6. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) lub wizerunek 
osób będą dyskwalifikowane. 
 
VII. Terminy 
 
Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub przesłać (nie ma 
możliwości dostarczania prac drogą elektroniczną) do dnia 15 maja 2014r. 
(liczy się data stempla pocztowego) na adres: 
Fundacja „Zdążyć z Miłością” 
ul. Franciszkańska 111 
75-251 Koszalin 
z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Moje miasto, Koszalin” 
 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za ewentualne 
nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę.  
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20 maja 2014 r. 
 
VIII. Ogłoszenie wyników i nagrody 
 
Oceny prac dokona profesjonalne jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Laureaci zostaną 
powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub przez e-mail szkoły do 25 
maja 2014 r.  
 
IX. Postanowienia końcowe 
 
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na 
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 
Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. 
 
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w 
konkursie. 
 
Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Fundacji „Zdążyć z Miłością” oraz jej profilu Facebook.  
 



Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania 
przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez 
osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. 
 
Laureat konkursu wyraża zgodę na modyfikowanie oraz nieodpłatne publikowanie przez organizatora 
konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. 
 
Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca 
nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach 
reklamowych i publikacjach Fundacji „Zdążyć z Miłością”. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do 
wykorzystania swojej pracy. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz 
niewyłonienia zwycięzcy. 
 
Informacje o konkursie można uzyskać: 
Fundacja „Zdążyć z Miłością” 
strona www: http://tinyurl.com/lumx9uc 
Kontakt: Justyna Śmidecka 
e-mail: justyna.smidecka@zdazyczmiloscia.org.pl 
telefon: 660 492 764 


