
 

 

Regulamin konkursu fotograficznego dla fotografów amatorów 

 „Obiektyw-na przyrody uroda II- Rudawy Janowickie piękno zagrożone?” 
 

Przepisy ogólne 

1.1 Organizatorem konkursu jest Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji 

Regionalnej „Książnica Karkonoska”  z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Bankowa 27 

zwany dalej Organizatorem. 

1.2 Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki otaczającej nas przyrody. Konkurs ma 

charakter lokalny i odnosi się do obszaru Rudaw Janowickich. 

1.3 W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem członków Jury . 

1.4 Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w 

niniejszym regulaminie 

1.5 Jury oceni prace w kategoriach wiekowych ( liczy się rok urodzenia) 

- do 15 lat 

- powyżej 15 roku życia 

Przepisy dotyczące prac 

2.2 Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace. 

2.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości 

technicznej. 

2.4 Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę 

kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Jeleniogórskiego 

Centrum Informacji i Edukacji „Książnicy Karkonoskiej” ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia 

Góra w zamkniętych kopertach, z dopiskiem konkurs fotograficzny 

2.5 Fotografie należy nadsyłać wyłącznie w postaci odbitek formatu 10x15 cm lub w 

formacie większym (koniecznie wraz z negatywami przesłanych zdjęć lub w postaci 

cyfrowej na nośnikach CD). 

2.6 Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie logo, datą i miejscem wykonania 

oraz tytułem zdjęcia a do pracy powinna być dołączona zamknięta koperta oznaczona tym 

samym logo. W kopercie prosimy umieścić następujące dane: imię, nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail oraz następującą, podpisaną klauzulą: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

Fotograficznego dla Fotografów Amatorów  „Obiektyw-na przyrody uroda II” w celach 

wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi 

zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których 

mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)." 

2.7 Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz 

z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.7.  

 

 

 

 

2.8  W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 

publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

2.9 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 

wymienionych wyżej wymogów.  

2.10 Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac 

zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych. 

 

Terminarz 

3.1 Konkurs trwa od 1 czerwca 2010 do 24 września 2010r. 

Termin nadsyłania prac upływa 24 września   
3.2 Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

3.3 Organizator powołuje jury Konkursu w składzie trzyosobowym: 

3.4 Ocena prac przez Jury nastąpi do. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega 

weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania 

miejsc exaequo. 

3.5 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora telefonicznie do  

3.6 Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora 

http://biblioteka.jelenia-gora.pl 

3.7 3.8 Ogłoszenie wyników dotyczących nagrody głównej nastąpi 15 października 2010, 

po zakończeniu konkursu.  

 

Nagrody i wyróżnienia 

4.1 Organizator przewiduje następujące nagrody: 

1. W każdej z grup wiekowych trzy nagrody za I, II i III miejsce. 

2. Opcjonalnie na podstawie decyzji jury przewidywane są wyróżnienia 
Zakup nagród w ramach zadania Ekologia w bibliotece publicznej, sfinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

 

Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs 

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych 

imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac 

nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach. 

Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi 

nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w 

pkt. 2.7. niniejszego regulaminu. 


