
 
 

              

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Niepodległa – Tradycja i współczesność” 

I. Postanowienia ogólne  

W związku z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  

w ramach obchodów „Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych – Powiat Olkuski 2018”, 

został ogłoszony konkurs fotograficzny pn.: „Niepodległa – Tradycja i współczesność”. 

Celem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej tradycję walk o niepodległość  

i suwerenność RP, np. miejsca pamięci narodowej dotyczące ważnych wydarzeń 

historycznych i walki o niepodległość (zabytki, cmentarze, groby, pomniki…), osoby – ich 

patriotyczne przeżycia, doświadczenia, sytuacje dostrzeżone poprzez obiektyw aparatu 

fotograficznego.  

Prace powinny w sposób twórczy i niekonwencjonalny ukazywać piękno oraz oddawać 

klimat i nastrój tematu.  

 

II. Cel konkursu  

1. Rozumienie istoty patriotyzmu przez osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunów  

i otoczenie. 

2. Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej. 

3. Budzenie zainteresowań dorobkiem historycznym własnego regionu  

4. Zainteresowanie fotografowaniem, jako kreatywnym sposobem spędzania wolnego czasu. 

5. Realizacja zainteresowań i pasji osób z niepełnosprawnościami. 

6. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników:  

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,  

- wyrabianie poczucia estetyki, 

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii,  

- popularyzacja działań fotograficznych i poszerzanie wiedzy z zakresu rożnych technik  

   fotograficznych. 

7. Upamiętnianie osób, miejsc, itp. w walce o suwerenną Rzeczpospolitą. 

8. Prezentacja twórczości uczestników/osób z niepełnosprawnością w dziedzinie fotografii. 

 

III. Organizatorzy 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu oraz Starostwo Powiatowe w Olkuszu 

przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

 

 

 



 
 

              

 

 

IV. Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu są osoby z niepełnosprawnościami reprezentanci/podopieczni 

wszystkich placówek zajmujących się problematyką niepełnosprawności w powiecie 

olkuskim. W konkursie może brać udział każda zainteresowana osoba bez względu na wiek, 

która zajmuje się fotografią amatorsko. Maksymalna dopuszczalna liczba uczestników  

z jednego ośrodka to 5 osób. Przewiduje się maksymalną liczę uczestników – 50. 

 

V. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące 

oryginałami,  które wcześniej nie były nagradzane.  

2. Nad pracami czuwa Koordynator konkursu. 

3. Przesłane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy; imię i nazwisko autora; 

nazwa ośrodka/placówki, którą reprezentuje; kilka słów opisu o pracy) 

4. Autorzy prac załączają wypełnioną Kartę zgłoszenia do konkursu fotograficznego oraz 

podpisują oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

5. Prace nie będą zwracane. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas II dnia obchodów 

„Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych – Powiat Olkuski 2018” oraz opublikowane  

w fotoalbumie.  

 

VI. Zasady szczegółowe 

1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem. 

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

3. Każdy uczestnik konkursu przesyła fotografię (zdjęcie w formacje jpg, 300 dpi, nie 

przekraczające 10mb)  

4. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając 

fotografię oświadcza, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na 

nieodpłatną publikację tego wizerunku. 

5.Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są w PCPR lub na stronie www.pcpr.olkusz.pl  

 

VII. Terminy 

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przesłać do dnia 21.05.2018r.  

na adres pik@pcpr.olkusz.pl z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”. 

  

 

http://www.pcpr.olkusz.pl/
mailto:pik@pcpr.olkusz.pl


 
 

              

 

VIII. Ogłoszenie wyników i nagrody 

Oceny prac dokona komisja konkursowa/jury powołana przez Organizatora. Decyzje jury są 

ostateczne. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie PCPR oraz ogłoszone podczas obchodów 

„Dni Osób Niepełnosprawnych – Powiat Olkuski 2018” 14 czerwca 2018r. W tym dniu 

również zostaną rozdane nagrody oraz rozpropagowany zostanie fotoalbum z pracami 

wszystkich uczestników konkursu. 

W konkursie zostaną przyznane atrakcyjne nagrody dla laureatów najciekawszych prac. 

Jury zwracać będzie szczególna uwagę na: 

- kompozycję zdjęcia  

- oryginalne ujęcie tematu/motywu przewodniego konkursu  

 

IX. Prawa autorskie  

1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji 

fotografii konkursowych w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych 

Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjnopromocyjnych Starostwa 

Powiatowego w Olkuszu, PCPR w Olkuszu.  

 

X. 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 2016r., poz. 922). 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, instytucja) 

zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów oraz partnerów biorących udział 

w organizacji obchodów „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych – Powiat Olkuski 2018”  

oraz w wydanym w ramach obchodów fotoalbumie.  

Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane wykonawcy nagród w celu 

wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie 

roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor pracy. Laureat 

konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu 

nadesłanych przez niego zdjęć. Zdjęcia zgłoszone do konkursu przechodzą na własność 

Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Uczestnik udziela nieodpłatnego 

prawa do wykorzystania swojej pracy.  

 

 



 
 

              

 

Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.  

 

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 

ul. Piłsudskiego 21 

32-300 Olkusz 

tel. 32 643 39 41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

              

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Niepodległa – Tradycja i współczesność”  

organizowanego w ramach obchodów  

„Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych - Powiat Olkuski 2018r.” 

przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

 

 

 

1. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu/Autora pracy 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Nazwa ośrodka /instytucji, którą reprezentuje  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Imię i nazwisko Opiekuna prawnego albo Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu (dotyczy 

zgłoszenia osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

OPIS PRACY KONKURSOWEJ 

1. Tytuł fotografii 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Krótki komentarz/opis fotografii 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 

 



 
 

              

Oświadczam, że:  

1) przesłaną pracę wykonałem/łam osobiście , nie była wcześniej nagradzana 

2) wyrażam zgodę na udział w Konkursie, zapoznałem się z jego Regulaminem oraz akceptuję jego treść;  

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu udostępnionych przeze mnie danych osobowych 

w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-wych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);  

4) wyrażam zgodę na powiadomienie przez Organizatora Konkursu o otrzymaniu nagrody albo wyróżnienia pocztą 

elektroniczną oraz w formie ogłoszenia wyników na stronie internetowej Organizatorów Konkursu;  

5) jestem twórcą – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 880 i 1089) – zgłoszonych do Konkursu fotografii oraz o przysługują mi do tych fotografii wszelkie 

prawa autorskie;  

6) wyrażam nieodwołalną zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonych do Konkursu fotografii oraz 

opublikowanie mojego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w 

wydawnictwach oraz na stronie internetowej Organizatorów Konkursu, a także na ich wykorzystywanie w celach 

promocyjnych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką,  

w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek 

nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, Intranecie, Extranecie oraz urządzeniach mobilnych;  

7) zobowiązuję się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Organizatora Konkursu z tytułu wad prawnych zgłoszonych 

do Konkursu fotografii, w szczególności roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, praw 

autorskich osobistych, majątkowych oraz pokrewnych;  
  
 

 

 
 

 

 

…………………………………………………….  …………………………………………………….  
                          Miejscowość i data          Czytelny podpis Uczestnika Konkursu/Opiekuna     

              prawnego/Przedstawiciela ustawowego  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO ALBO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie i potwierdzam poprawność oraz akceptuję 

powyższe punkty oświadczenia. 

 

 

 

 

…………………………………………………….  …………………………………………………….  
                          Miejscowość i data          Czytelny podpis Uczestnika Konkursu/Opiekuna     

              prawnego/Przedstawiciela ustawowego  

  
  

 


