
Regulamin Konkursu Fotograficznego  
 pt. „Nowy Staw w sercu Żuław” 

 

1. Cel, tematyka, czas trwania konkursu 

1. Stowarzyszenie Miłośników Nowego Stawu ogłasza konkurs fotograficzny „Kalendarz na 
rok 2014’’. Celem konkursu jest stworzenie kalendarza z 12 wyróżniającymi się fotografiami 
oraz jego dystrybucja. 

2. Konkurs organizowany jest w kategorii tematycznej „Nowy Staw w sercu Żuław”.   
Wskazane jest, żeby zdjęcia oddawały atmosferę (klimat) danego miesiąca.  

3. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia powinny dotyczyd atrakcji turystycznych, krajobrazów w 
różnych porach roku, zabytków, miejsc, które kojarzą się z Gminą Nowy Staw. 

4. Konkurs trwa do 19 listopada 2013.  
 
2. Zasady uczestnictwa  

1. Uczestnikiem konkursu może byd każda osoba, która jest zafascynowana nowostawską 
ziemią, mieszka na Żuławach lub jest mieszkaocem gminy nowostawskiej. W przypadku osób 
niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów.  

2. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie zdjęd na adres e-mail: 
pawelkot@poczta.onet.pl Odbiór fotografii zostaje potwierdzony e-mailem zwrotnym od 
organizatora konkursu. 

3. Każdy uczestnik może nadesład maksymalnie 6 fotografii.  

4.Warunki techniczne: 
a) rozmiar minimum 3200 x 2400 pikseli 
b) rozdzielczośd min 96 dpi. 
c) format pliku: JPG 
d) fotografia może zostad wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak w 
przypadku fotografii tradycyjnej musi byd ona zapisana w postaci cyfrowej 
(zeskanowane zdjęcie) 
e) maksymalny rozmiar zdjęcia do - 7 MB z minimalną kompresją 
f) zdjęcie poziome 

5. Do Konkursu mogą zostad zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio 
zgłoszone do innego/innych konkursów, nie były nigdzie publikowane, ani nie były w żadnym 
innym konkursie nagradzane.  

6. Przesłane fotografie powinny odzwierciedlad rzeczywisty sfotografowany obraz (bez 
dokonywania obróbki wykonanego zdjęcia).  

7.Wysłanie zdjęd do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia są 
własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej całośd praw autorskich oraz, że zdjęcia nie 
naruszają praw autorskich innych osób. Stowarzyszenie Miłośników Nowego Stawu nie 
ponosi odpowiedzialności za prawdziwośd złożonego przez uczestnika oświadczenia oraz nie 
odpowiada za ewentualne naruszenie przez uczestnika praw osób trzecich.  
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3. Nagrody i inne ustalenia 
 
1. Każdy uczestnik, którego zdjęcie zostało wybrane do kalendarza 2014 otrzyma po 1 szt. 
kalendarza. 

2. Laureaci konkursu, czyli autorzy wykorzystanych zdjęd w kalendarzu otrzymają  nagrody 
rzeczowe sfinansowane z projektu zadania publicznego Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie. 

3.Każde opublikowane w kalendarzu zdjęcie zostanie opatrzone imieniem i nazwiskiem 
autora. Jednocześnie organizator konkursu zastrzega sobie możliwośd kadrowania zdjęd do 
kalendarza. 

4. Lista zwycięzców oraz informacja o sposobie wręczania nagród zostanie opublikowana na 
stronie Facebook Stowarzyszenia Miłośników Nowego Stawu oraz zostanie wysłana 
informacja e-mailem do uczestnika konkursu fotograficznego. 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 
wykorzystywania zdjęd w przesłanej rozdzielczości oraz rozdzielczości umożliwiającej wydruk 
w wysokiej jakości na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej ilości publikacji i w 
dowolnym nakładzie oraz zamieszczanie ich w internecie.  

6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, ze złożone fotografie zostały wykonane własnoręcznie.  

7. Nadesłane do konkursu dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie 
Miłośników Nowego Stawu w Nowym Stawie w celu wykonania obowiązków związanych z 
konkursem oraz w celach marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). 
Podanie danych jest dobrowolne. 

 4. Komisja konkursowa 

Komisja konkursowa jest powoływana przez Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Nowego 
Stawu. 

Zadaniem komisji jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny prac Uczestników, a 
także czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu. 

Przedmiotem oceny komisji konkursowej będzie wartośd artystyczna fotografii, sposób 
ujęcia tematu, trafnośd doboru fotografowanego miejsca oraz szeroko rozumiany przekaz 
konkursowej pracy. 

 


