
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
“Widziane inaczej” 

 

I.    Organizator 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince,                                                                                                                    

Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury                   

w Cybince, Roland Semik, Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych. 

 

II.   Uczestnicy 

Mieszkańcy gmin Cybinka i Słubice szczególnie dzieci i młodzież. 

 

III.  Cel konkursu 

Poznajemy dziedzictwo historyczno-kulturowe oraz walory przyrodnicze ziemi na której 

żyjemy my mieszkańcy Słubic i Cybinki. 

 

IV.  Zasady ogólne 
1.   Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne. 

2.  Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

3.  Nadesłane prace należy opisać (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i 

nazwisko autora, wiek, adres, telefon kontaktowy). 

4.  Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o prawach autorskich do nadesłanych prac (wzór 

oświadczenia oraz zgody – załącznik nr 1 do regulaminu). 

5. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie konieczna jest zgoda 

wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów poprzez złożenie podpisów pod 

oświadczeniem. 

6.  Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7.  Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach internetowych 

Partnerów w projekcie. O wyborze prac na pokonkursową wystawę zadecyduje komisja 

      wybrana przez organizatorów. 

 

V.  Zasady szczegółowe 
1.  Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na obszarze Gminy Cybinka i Słubice. 

2.  Technika wykonania fotografii jest dowolna.   

3.  Zdjęcia konkursowe należy przesłać wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie „jpg” w 

najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB, lecz nie mniejszym 

niż 2592 x 1944 pixeli (5 MPix). 

4.  Jeden autor może dostarczyć do pięciu zdjęć. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych 

wymogów. 

  



 

 

 

VI.  Terminy 

1. Czas trwania konkursu od 15 marca do 18 maja. 

2. Prace  wykonane  zgodnie  z  wymogami  Organizatora  należy  przesłać do dnia 18 

maja 2015 r. do godz. 16.00 na adres e-mailowy widzianeinaczej2015@gmail.com.  
               z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Widziane inaczej” 

 

 

VII. Ogłoszenie wyników 
1.  Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

2.  Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 30 maja 2015 r., podczas 

organizowanej integracyjnej biesiady w miejscowości Białków gm. Cybinka. 

3. Prace oglądać będziemy na wystawach w miejscowościach uczestniczących w projekcie. 

4.  Laureaci konkursu zostaną mailowo powiadomieni o godzinie wręczenia nagród. 

 

VIII. Nagrody 
1.  Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc.  

2. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dodatkowych uczestników.  

 

IX.  Postanowienia końcowe 
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą 

uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 

późn. 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. 

3. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną 

opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z projektem 

“Jutro zaczęło się wczoraj” i realizacją zadań z nim związanych. 

4. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora 

konkursu nadesłanych przez niego zdjęć w ramach promocji działań związanych z 

realizacją projektu. 

5. Prace konkursowe „Widziane inaczej” są dostępne na licencji Creative Commons 

Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz twórcy oraz Fundacji na 

rzecz Collegium Polonicum. Utwór powstał w ramach projektu "Jutro zaczęło się 

wczoraj", realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum przy 

wykorzystaniu środków PAFW. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści - pod 

warunkiem zachowania niniejszych informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, 

posiadanych praw oraz o Projekcie "Jutro zaczęło się wczoraj". Treść licencji jest 

dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/. 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/


 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy/ów. 
 
 
 

 
Informacje o konkursie można uzyskać: 

 

            Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy tel. 68 39 11 175 

            ul. Słubicka 28, 69-108 Cybinka 

Konkurs fotograficzny: „Widziane inaczej” 

Godziny otwarcia: 

od godz. 9.00 do 17.00 

 

 

Adres przesłania fotografii: 

 

            widzianeinaczej2015@gmail.com                                                                                                                                                               
 

 


