
Regulamin 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„W POSZUKIWANIU MAGII MIEJSC W GMINIE ŻYRAKÓW” 
  

1. Organizator 

Organizatorem Konkursu „W POSZUKIWANIU MAGII MIEJSC W GMINIE ŻYRAKÓW”  jest Stowarzyszenie 
Razem Zdziałamy Więcej, z siedzibą w Straszęcinie 190; 39-204 Żyraków (dalej zwanym: 
„Organizatorem”) przy wsparciu finansowym "Działaj Lokalnie VIII"- edycji 2013, Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Ośrodka Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu -wraz z partnerami lokalnymi: 
gminą Dębica, gminą Pilzno, gminą Żyraków w ramach projektu "Rowerem po Gminie Żyraków w 
poszukiwaniu magii miejsc''. 
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: 
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
 http://razemzdzialamywiecej.org 

2. Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest:   
• propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, sztuki fotografowania, jako jednej z form 

artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego ze środków komunikacji międzyludzkiej; 
• dostrzeganie magicznych miejsc i podkreślanie walorów Gminy Żyraków; 
• promocja Gminy Żyraków; 
• zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych; 
• poznanie indywidualnego spojrzenia na Gminę Żyraków osób odwiedzających ten teren. 

 

3. Uczestnicy 

W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje, zarówno amator, jak i zawodowiec  
(dalej zwany: „Uczestnikiem”).  
W Konkursie mogą brać udział przedstawiciele: szkół, przedszkoli, parafii, stowarzyszeń, bibliotek, 
straży pożarnych, firm oraz osoby prywatne z województwa podkarpackiego. 
  

4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz 

Konkurs trwa do 5. października 2013 roku. 
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

1. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (do pobrania w na stronie internetowej  
http://razemzdzialamywiecej.org) 

2. Zaakceptowanie warunków uczestnictwa w Konkursie („Oświadczenie Uczestnika 
Konkursu” zamieszczone w Karcie Zgłoszenia). 

3. W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi techniczne 
opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do 
Organizatora, tj. najpóźniej do 5 października 2013 roku (włącznie) znajdą się w 
posiadaniu Organizatora. 

W trakcie trwania Konkursu zalogowani Uczestnicy będą mogli głosować na zdjęcia innych 
Uczestników. Głosowanie będzie możliwe poprzez zgłaszanie polubień zdjęć uczestników na portalu 
facebook.pl – stronie Organizatora. 
Przez cały Konkurs na bieżąco będą prezentowane rankingi najlepiej ocenianych zdjęć. Zdjęcia będą 
wybierane na podstawie liczby polubień zdjęć uczestników konkursu. 
Wyniki rankingów będą mieć wpływ na uhonorowanie autora zdjęcia Nagrodę Specjalną. 
  



5. Wymagania dotyczące prac konkursowych 

Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące warunki: 
- dotyczyć tematu Konkursu; 
- być wykonane  na terenie Gminy Żyraków; 
- zostać nadesłane jako  wydruk w formacie min. 20x30cm (lub zbliżony) z przyporządkowanym 
opisem lub plik cyfrowy w formacie JPG lub TIFF o niskiej kompresji wraz z tytułem i opisami na 
płycie CD/DVD lub na pocztę organizatora stowarzyszenierzw@interia.pl;  
- mogą być prezentowane zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe lub monochromatyczne; 
- dodatkowo istnieje możliwość przesłania, na własną odpowiedzialność, zdjęcia/zdjęć wykonanych 
dowolnym telefonem komórkowym. Warunkiem jest spełnienie przez powyższe prace wymogów 
technicznych określonych w Regulaminie; 
Jeden Uczestnik może nadesłać łącznie do 10 zdjęć, do Uczestnika należy decyzja o liczbie zdjęć.  
  

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu  

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 18 października 2013 roku. 
Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury powołane przez organizatora. 
Werdykt jury jest ostateczny. 
Ogłoszenie wyników odbędzie się pod koniec października 2013 roku podczas wystawy w Dworku w 
Straszęcinie. 
Uczestnicy Konkursu zostaną zaproszeni na otwarcie wystawy.  
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych zdjęć w materiałach 
reklamowych, publikacjach Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże 
Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zdjęć. 
  

7. Nagrody 

Prace zwycięzców Konkursu zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w Dworku w 
Straszęcinie w listopadzie 2013 roku. Wystawa będzie prezentowana w okresie od listopada 2013 do 
stycznia 2014 roku. 
Nagrodę Specjalną (publiczności) otrzyma autor najpopularniejszej fotografii (głosowanie facebook 
strona Organizatora). 
Każdy z laureatów otrzyma nagrodę, a wszyscy uczestnicy podziękowania. 
  

8. Postanowienia dodatkowe 

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie. 
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości 
obciąża Uczestnika Konkursu. 
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach i 
wszelkich działaniach promocyjnych. 
Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zgłoszonych 
prac w działaniach promocyjnych Konkursu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do 
Konkursu. 
Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora. 
Uczestnik, przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych prac na wszystkie pola 
eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania prac. Dotyczy to szczególnie: 
1. Wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie, m.in. choć 

nie wyłącznie w postaci książki i CD-ROM-u; 
2. Wprowadzania prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego 

udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w czasie i miejscu przez 
siebie wybranym (w tym w sieci Internet); 

3. Używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
Organizatora, drukowanych i elektronicznych (internetowych). 

  
 



10. Postanowienia końcowe 

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. 
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane 
osobowe oraz do ich poprawiania. 
 

 


