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Regulamin konkursu fotograficznego 

„Wyszkowskie metamorfozy”  

 

Organizatorem konkursu jest 

- Gmina Wyszków. 

Współorganizatorem 

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie 

 

Konkurs ma charakter otwarty mogą w nim wziąć udział wszyscy 

zainteresowani fotografią. 

  

 

I Zasady i warunki uczestnictwa 

  

1. Celem konkursu fotograficznego jest ukazanie indywidualnego spojrzenia 

na współczesny dynamicznie rozwijający się Wyszków w ciekawych 

miejscach związanych z historią, życiem i wydarzeniami miasta. 

 

2. Terytorium wykonywania fotografii do Konkursu przez Uczestników to 

obszar administracyjny miasta Wyszków.  

 

3. Każdy z uczestników może przesłać na konkurs od 1 do 6 fotografii 

wykonanych w latach 2016 - 2018. Fotografie należy wykonać aparatem 

cyfrowym i dostarczyć do biblioteki w formie cyfrowej na nośniku (płyta 

cd, dvd, pendrive) lub przysłać na adres mailowy: 

konkurs-foto@biblioteka.org.pl; przesłać pocztą tradycyjną na nośniku 

(płyta cd, dvd, pendrive - nośnika nie odsyłamy). Wielkość jednego pliku 

nie może być mniejsza niż 4 mln pikseli. Prace powinny być zapisane 

w formacie JPG bez kompresji lub TIF.  

 

4. Dopuszczalne jest: 

- ogólna poprawa kontrastu, wartości tonalnych, balansu bieli 

i  nasycenia kolorów, 

- usuwanie "plamek" wynikających z zanieczyszczeń matrycy aparatu/ 

negatywu, jeśli nie zmienia to treści zdjęcia,  

- wyostrzanie i redukcja szumu w całym zdjęciu. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o przesłanie oryginalnych 

plików z aparatu. W przypadku niedostarczenie pliku z aparatu lub 
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ujawnienia innych niezgodności z regulaminem już po wybraniu prac zdjęcia 

mogą zostać zdyskwalifikowane 

 

 

5.  Niedopuszczalne są: 

- fotografie typu panorama (złożone z kilku oddzielnych fotografii)  

- przetwarzanie komputerowo na fotografię czarno-białą. 

 - dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek obiektów na fotografii. 

- do konkursu nie będą przyjmowane również fotografie, które będą 

efektem przetwarzania i łączenia fotografii w grafikę komputerową.  

 

Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko i pierwszą literę imienia oraz 

kolejny numer fotografii, np. Nowak_J_01, kolejne numery muszą być 

zgodne z ilością zgłoszonych fotografii. 

Wraz z pracą/ami należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową 

(w przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną - skan). Wypełnienie karty 

zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 

 

 

6. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub 

zaginięcie prac w trakcie przesyłki. 

 

7. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby 

niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą swoich opiekunów 

prawnych. 

 

8. Nagrodzone i wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie 

plenerowej przy ul. Generała Józefa Sowińskiego organizowanej przez 

Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. C. Norwida (fotografie 

wykorzystane na wystawie zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem 

autora).  

 

II Termin i warunki dostarczenia prac 

 

1. Termin nadsyłania prac mija 20 kwietnia 2018 r.  

 

2. Prace należy dostarczyć do siedziby współorganizatora (sekretariat, 

III piętro) do dnia 20 kwietnia 2018 r., do godz. 15.30, lub nadesłać 

pocztą na adres:  
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida  

ul. Gen. J. Sowińskiego 80  

07-200 Wyszków,  

z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Wyszkowskie metamorfozy”. 

Decyduje data stempla pocztowego. 

Prace można również nadsyłać na adres mailowy:  

konkurs-foto@biblioteka.org.pl 

 

Prace przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję 

Konkursową.  

 

3. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii.  

 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania danych 

osobowych autorów wyróżnionych prac.  

 

 

III Zasady przyznawania nagród 

 

1. Prace będą oceniane przez wyłonioną przez organizatora Komisję 

Konkursową.  

 

2. Spośród nadesłanych prac komisja wyłoni najlepsze prace fotograficzne i 

przyzna nagrody zwycięzcom: 

• I miejsce - 500 zł 

• II miejsce - 300 zł 

• III miejsce - 200 zł 

• dwa wyróżnienia po 100 zł 

• dyplomy za udział. 

            Każda z powyższych nagród będzie przyznawana za 1 zdjęcie. 

 

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie 

lub telefonicznie.  

 

4. Informacja o terminie i miejscu wręczeniu nagród zostanie podana na 

stronie internetowej Gminy Wyszków i Biblioteki z 5-dniowym 

wyprzedzeniem.  

  

5. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu nieprzewidzianych 

regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 
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IV Prawa do zdjęć i uprawnienia Organizatora 

 

1. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikacji prac 

konkursowych z podaniem nazwiska i imienia autora 

 

2. Organizator ma prawo do:  

- nieodpłatnego zamieszczenia nadesłanych zdjęć na stronie internetowej 

oraz na wystawie konkursowej oraz na cele związane z organizacją, 

przebiegiem i promocją Konkursu, 

- nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć na wszystkich polach ekspozycji 

związanych z działalnością biblioteki, Gminy Wyszków, 

- weryfikacji zgodności danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu 

z danymi osoby odbierającej nagrodę, 

- przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w celu realizacji 

Konkursu, oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922). 

 

3. Wysłanie zdjęć na konkurs nie oznacza przekazywania na rzecz 

organizatorów jakichkolwiek majątkowych praw autorskich autorów zdjęć.  

 

V Prawa i deklaracja posiadania praw przez autora – oświadczenia 

 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że osoba 

nadsyłająca zdjęcia jest autorem/autorką załączonych prac. Posiada pełne 

prawa autorskie i majątkowe do dysponowania zgłoszonymi zdjęciami. 

Posiada pisemną zgodę osób, których wizerunek jest widoczny na 

fotografiach. 

 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 

3. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w 

stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności 

w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. 


