
Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  on-line
„Grudziądz z okna i balkonu”

PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Grudziądz z okna i balkonu” zwanego dalej 
„Konkursem” jest Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz, 
zwane dalej „Organizatorem”.
Honorowy patronat nad konkursem:
Poseł na Sejm RP – Tomasz Szymański
2. Celem konkursu jest ukazanie wydarzeń codziennego życia mieszkańców, kiedy jesteśmy 
zmuszeni pozostać w domach, ze względu na zagrożenie epidemiczne w naszym kraju.
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Grudziądza, ale z balkonu lub okna.
4. Nagrodzone ,wyróżnione, a także nadesłane  prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu (www.teatr.grudziadz.pl) oraz na profilu Facebook 
Organizatora.
5. Pracownicy Organizatora oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w w/w konkursie.
PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia. 
3. Terminarz:
• nadsyłanie prac fotograficznych do konkursu: 01-14.05.2020 r.
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 15-18.05.2020 r.
• ogłoszenie wyników na FB i stronie www Organizatora – 20.05.2020 r.
4. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: balkonfoto@gmail.com 
z tematem wiadomości - Konkurs Fotograficzny.
5. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: 
a) Dotyczy osób pełnoletnich
Imię_Nazwisko_Wiek_Tytuł zdjęcia_telefon _adres e-mail
b) Dotyczy osób do 18 rż
Imię_Nazwisko_Wiek_Tytuł zdjęcia_ telefon (rodzica opiekuna prawnego)_adres e-mail (rodzica, 
opiekuna prawnego).
W przypadku osób nieletnich za zgłoszenie prac nieletnich całą odpowiedzialność  i zgodę bierze 
rodzic, opiekun prawny nieletniego.
6. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 
2400 pixeli. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 
wyżej wymogów.
8. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 
fotografię oświadcza, że osoba znajdująca się na fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną 
publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku.
9. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią regulaminu, udziela 
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 
regulaminu.
JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 
Konkursu.
NAGRODY
1. Ocena prac w III kategoriach wiekowych
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I kat. 10-14 lat

II kat. 15-18 lat

III kat. Powyżej 18 lat.

Organizator przewiduje nagrody w postaci rzeczowej.

(Bony do EMPIK-u, albumy, książki oraz zaproszenia dla dwóch osób na wybraną imprezę 
kulturalną organizowaną przez CK Teatr – w każdej kategorii konkursu)

Fundatorem nagród są:
Poseł na Sejm RP – Tomasz Szymański
Drukarnia Księży Werbistów w Górnej Grupie 
Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu
2. Nagrody zostaną przyznane w poszczególnych trzech kategoriach (1 miejsce oraz wyróżnienia)
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody 
w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w internecie, prasie, mediach.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą elektroniczną na 
podany adres e-mail uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora  
www.teatr.grudziadz.pl (link - konkurs fotograficzny).
2. Uczestnik biorąc udział w opisywanym konkursie fotograficznym, akceptuje wszystkie warunki 
regulaminu. Przez udział w konkursie oświadcza, iż: a) jest autorem załączonych fotografii, 
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to 
jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami 
i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie 
www.tetar.grudziadz.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook konkursu, oraz po jego 
zakończeniu, z czego nie będzie rościł praw do zapłaty.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie 
prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia 
Regulaminu.
5. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych 
prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 
administratorem danych. Podanie danych (Imie , nazwisko, wiek) jest dobrowolne, lecz niezbędne 
dla wzięcia udziału w Konkursie.
7. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

8. Informacje: balkonfoto@gmail.com , tel. 56 475 61 26  / Marianna Gitner-Sawistowska.

Bior c udzia  w konkursie on-line, akceptuj  zasady regulaminu, O wiadczamą ł ę ś
 i Wyra am zgod :ż ę

1. O wiadczam, e jestem autorem zdj , które zg aszam do udzia u w Konkursie. Jednocze nie o wiadczam, e prawa osób któreś ż ęć ł ł ś ś ż
znalaz y si  na zdj ciach zosta y wyja nione i osoby te wyra aj  zgod  na wystawienie i publikowanie zdj  je przedstawiaj cych ł ę ę ł ś ż ą ę ęć ą
równie  do celów reklamowych Konkursu. Przyjmuj  tak e na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem ż ę ż
by yby nades ane przeze mnie zdj cia, a które osoby trzecie mog yby kierowa  przeciwko Organizatorowi Konkursu. ł ł ę ł ć

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r. w sprawie ą
ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne ą
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rozporz dzenie o ochronie danych osobowych – RODO) o wiadczam, e akceptuj  Regulamin Konkursu Fotograficznego ą ś ż ę
„(U)chwy  natur !”, z którym si  zapozna am/em. Wyra am jednocze nie zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych przez ć ę ę ł ż ś ę
Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyra am równie  zgod  na publikacje zdj  z przebiegu ż ż ę ęć
imprezy w mediach oraz na publikacje moich danych osobowych je li znajd  si  na li cie osób wyró nionych b d  nagrodzonych.ś ę ę ś ż ą ź


