
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

pn. „Autoportret w czasie izolacji” 
 
 

§ 1 
Cele konkursu 

1. Aktywacja i rozwój kreatywnych procesów myślowych podczas auto-izolacji.  
2. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najtrafniej ukażą ideę Konkursu. 
 

§ 2 
Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego o nazwie „Autoportret w czasie izolacji” jest Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Świeciu.  

 
§ 3 

Założenia organizacyjne 
1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży oraz dorosłych. Prace ocenione zostaną w następujących 

kategoriach wiekowych: młodzież do lat 18, dorośli. 
2. Za udział w Konkursie Organizator nie pobiera opłat. 
3. Aby zgłosić prace do Konkursu, należy wysłać zdjęcia na adres e-mail: fotografia@oksir.eu oraz wypełnić 

formularz zgłoszeniowy online: https://forms.gle/FLhxYgBvBdfGu3Mw8  
4. Prace należy przesyłać do 8 maja 2020. 
5. Każdy uczestnik może zgłosić do 5 fotografii. W przypadku przesłania większej ilości zdjęć, jury pod 

uwagę bierze tylko pięć pierwszych. 
6. Fotografie muszą być nadesłane w formacie jpg, rozmiar jednej fotografii nie może przekraczać 5MB.  
7. Technika wykonania prac: fotografia analogowa (zdigitalizowana) lub fotografia cyfrowa. 
8. Wysłanie zdjęć, a tym samym udział w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że: Zgłoszone do 

Projektu prace są autorstwem Uczestnika i przysługują mu do nich pełne prawa autorskie oraz, że 
Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin. 

9. Prawa autorskie należą do uczestników Konkursu. 
10. Organizator zabrania składania prac sprzecznych z prawem. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć niespełniających niniejszego Regulaminu. 
12. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym użyczeniem praw autorskich na wykorzystanie prac 

w celach promocyjnych Konkursu.  
13. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie 

swoich danych osobowych/ danych Uczestnika w bazie danych OKSiR w celach związanych z konkursem 
fotograficznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

14. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.  
 

§ 4 
Ocena prac konkursowych 

1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.  
2. Jury pod uwagę weźmie:  

• pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu,  
• estetykę wykonania fotografii, 
• sposób interpretacji tematu. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  
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§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 
1. Nagrodzeni laureaci konkursu i ich opiekunowie o wynikach konkursu zostaną powiadomieni drogą e-

mailową lub telefoniczną.  
 

§ 6 
Nagrody 

1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach wiekowych. 
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu 

oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i 
Internecie. 


