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1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w 

konkursie fotograficznym, organizowanym w ramach 

partnerstwa „Napędzani Wisłą”.  

 

2. Zakres konkursu 

Na Konkurs można wysłać min. 6 a max. 20 zdjęć 

dotyczących jednej lub kilku tematów, wykonanych 

samodzielnie przez uczestnika konkursu aparatem 

fotograficznym ukazujących zasoby lub dokumentujących 

sytuacje związane z Wisłą i Sanem, w których 

bezpośrednio udział brał składający prace konkursowe. 

Zdjęcia obejmują wydarzenia roku 2018. 

 

3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do:  

 Członków partnerstwa „Napędzani Wisłą” i dotyczy 

zdjęć wykonanych w czasie tegorocznych akcji 

partnerstwa oraz innych wykonanych w czasie 

samodzielnych działań na Wiśle i Sanie w bieżącym 

roku, przy czym za członka partnerstwa uważa się 

osobę / instytucję, która na dzień złożenia prac 

konkursowych przesłała deklarację członkostwa; 

 Osób (instytucji i organizacji) współpracujących przy 

realizacji inicjatyw  partnerstwa „Napędzani Wisłą” i 

dotyczy zdjęć wykonanych w czasie realizacji akcji 

partnerstwa „Napędzani Wisłą” . 

 

4. Zasady dotyczące prac konkursowych i ich 

składania 

1. Zdjęcia należy składać w wersji elektronicznej to jest 

albo skan zdjęcia analogowego lub  plik cyfrowy za 

pośrednictwem poczty mailowej 

fundacjasmk@gmail.com w możliwie najlepszej 

jakości: min. o rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w 

formacie JPG o maksymalnym rozmiarze 3MB. 

2. Każda praca powinna zostać oznaczona: imieniem i 

nazwiskiem autora, tytułem, datą i miejscem 

wykonania zdjęcia oraz opisem statusu uczestnika  

(członek partnerstwa lub uczestnik wydarzeń 

partnerstwa). Opis pracy dokonywany jest w tekście 

maila, którego tytuł powinien brzmieć „Konkurs 

Wisła 2018” z dopiskiem „uczestnik partnerstwa lub 

uczestnik akcji Partnerstwa” 

3. Termin złożenia prac upływa 30 listopada 2018 r. 

 

 

4. Wybór prac  

1. Organizator powołuje jury Konkursu, które wyłania 

laureatów i przyznaje nagrody rzeczowe - bon 

finansowy na samodzielny zakup nagrody przez 

laureata.  

2. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania 

zwycięzców jak i przyznawania miejsc exequo. 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o 

wynikach przez Organizatora bezpośrednio. 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych 

nastąpi w grudniu 2018 r., na uroczystej gali. 

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają zawiadomienie 

telefoniczne lub mailowe. 

5. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać 

wysyłając zapytanie na adres: 

fundacjasmk@gmail.com.  

 

5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie 

internetowej www.fundacjasmk.pl . 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych jego 

uczestników na potrzeby konkursu (ustawa o 

ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. 

Dz.U. z 2016 r., poz. 922). 

3. Osoby składające prace oświadczają,  iż są oni 

autorami i właścicielami prac. 

4. Osoby składające prace konkursowe biorą 

odpowiedzialność za ich prawidłowe oznaczenie i 

terminowe przekazanie do organizatora. 

5. Przystępując do konkursu każdy uczestnik 

oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie swoich prac w następujących 

formach: druku w dowolnej liczbie publikacji i w 

dowolnym nakładzie, publikowania ich w Internecie 

oraz innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania. 

6. Nagrodzone prace stają się również własnością 

Organizatora. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian 

postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu zaś 

ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu 

należy do Organizatora. 

8. Informacja o konkursie: www.fundacjasmk.pl . 
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