
REGULAMIN 

I OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ ŚWIATŁEM MALOWANE” 

 

§1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem I edycji Konkursu Fotograficznego „Światłem malowane” jest Zespół Szkół 

Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Śląska 64c. 

 

§2 

Cele konkursu 

 promocja miasta i szkoły, 

 rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

 wymiana doświadczeń, 

 prezentacja dokonań twórczych środowiska fotograficznego, 

 upowszechnianie inicjatyw twórczych. 

 

§3 

Zasady ogólne konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących bez względu na wiek. 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

 kategoria 1 – do 18 lat 

 kategoria 2 – powyżej 18 lat 

3. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie (Załącznik nr 2) wypełnia i podpisuje opiekun 

prawny. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

5. Tematyka prac jest dowolna. 

6. Do konkursu można zgłosić fotografie wykonane techniką analogową i cyfrową. Proces 

tworzenia fotografii jest dowolny pod kątem techniki wykonania, jak i sprzętu użytego 

w procesie fotografowania. Dopuszcza się również prace łączące fotografię z innymi formami 

wyrazu artystycznego. 

7. Preferowane są prace przygotowane do ekspozycji (np. umieszczone w ramach, antyramach, 

z passe partout, wydrukowane na płytach PCV lub w innej formie). 

8. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza 

się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

9. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość prac. Mogą to być zdjęcia pojedyncze 

lub zestawy. 

 

§ 5 

Termin i sposób składania prac 

1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 3.04.2023 r. 
2. Wykonane zdjęcia należy dostarczyćw dwóch formach: 

 analogowej – odbitka lub wydruk w formacie nie mniejszym niż 30x40 cm 

(chyba że koncepcja pracy uzasadnia mniejszy format), bądź inna forma materialna, 

 cyfrowej – pliki JPG, dłuższy bok nie mniej niż 1920 pikseli. 

3. Prace analogowe należy na odwrocie opisać drukowanymi literami, podając imię, nazwisko 

i wiek autora oraz tytuł pracy. Jeśli istnieje taka potrzeba, należy umieścić informację 

o orientacji zdjęcia (pion lub poziom) oraz wskazać górną krawędź. 

4. Pliki w nazwie powinny zawierać imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy. 

5. Fotografie w formie wydruku lub odbitki należy dostarczyć osobiście do siedziby organizatora 

lub nadesłać na adres:  

Zespół Szkół Odzieżowych  

im. Krzysztofa Kieślowskiego 

ul. Śląska 64c 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

6. Pliki należy wysłać na adres: 

zsod@edu.gorzow.pl 

W tytule wiadomości proszę wpisać: Praca na konkurs „Światłem malowane”. 



 

7. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 

8. Po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone autorom (odbiór osobisty w siedzibie 

organizatora). 

 

§6 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora, które składać się będzie 

z profesjonalnych fotografów oraz przedstawicieli instytucji kultury. 

2. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają podważeniu.  
3. Trzem najlepszym autorom w każdej z kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody 

rzeczowe. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przyznania nagród. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny. 

6. Ogłoszenia wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 20.04.2023r. o godz. 13.00                            

w Zespole Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wielkopolskimprzy ul. Śląskiej 64c. 

7. Podczas gali wręczania nagród zaprezentowane zostaną prace nagrodzone oraz inne 

zakwalifikowane do wystawy. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu 

oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej podpisanej imieniem 

i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

3. Uczestnicy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

organizatorów z nadesłanych zdjęć w celach wskazanych w niniejszym regulaminie. 

4. Uczestnik bądź opiekun prawny w imieniu uczestnika konkursu poprzez udział w konkursie 

udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej pracy konkursowej na rzecz 

organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz 

terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 

utworu - wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym 

Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo 

egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; w zakresie 

rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również 

w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci 

wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie opiekun prawny 

w imieniu uczestnika konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, 

w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; 

wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem. 

5. Przystępując do konkursu uczestnik bądź opiekun prawny w imieniu uczestnika wyraża zgodę 

na opublikowanie jego pracy konkursowej przez organizatora na stronie organizatora oraz 

na profilu Facebook. 

6. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w konkursie ani 

za wykorzystywanie przez organizatora prac konkursowych w sposób wskazany w punkcie 6. 

7. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator. 

8. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator. 

 

Załączniki: 

1. Formularz rejestracyjny. 

2. Oświadczenie uczestnika konkursu. 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Wiek autora: ……………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Tytuł zestawu/zdjęcia liczba 

sztuk 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

…………………………………………………………………………………………………. 

/Imię i nazwisko – autora fotografii/ 

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego 
warunki;  

2. jestem autorem nadesłanych fotografii;  

3. uzyskałem/am zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie konkursu oraz 
w innych celach promocyjno-reklamowych;  

4. wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Zespół Szkół Odzieżowych 

im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wielkopolskim zdjęć mojego autorstwa 

nadesłanych na konkurs „Światłem malowane”. Zgoda obejmuje bezpłatne 

i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac na wszystkich polach 

eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.). Zgoda zostaje wyrażona 

bezterminowo, nieodpłatnie a także bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych;  

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu 

zgodnie z Rozporządzeniem 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. 
 

 

 

…………………     ………………………………………………….  

Miejscowość, data      Czytelny podpis osoby pełnoletniej 

lub rodzica/opiekuna prawnego osoby nieletniej 

 

 

 

 


