
Grudziądz Foto 2023
Temat: „Moje miasto, moja miejscowość, moje miejsce...” 

 
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego “Grudziądz Foto 2023”,                
dalej  zwanym Regulaminem ogłoszonego przez Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.   

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego “Grudziądz Foto 2023”, 
zwanego dalej „Konkursem” jest Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu jako jednostka 
samorządowa podległa pod Urząd Miejski w Grudziądzu. Centrum Kultury Teatr z siedzibą 
przy ul. Teatralnej 1, 86-300 Grudziądz, posiadające NIP 876 00 13 515, zwane dalej 
„Organizatorem”.  

2. Spośród nadesłanych Prac Konkursowych komisja konkursowa, zwana dalej Jury, oceni prace 
w trzech kategoriach:  
-  Fotografia  reportażowa  
-  Fotografia  artystyczna  
-  Fotografia wykonana telefonem komórkowym/dronem/tabletem  

3. Fundatorem nagród jest Centrum Kultury Teatr, Urząd Miejski oraz Partnerzy Konkursu.  

4. Zwycięzcy i Laureaci – wyłonieni przez Jury, autorzy najlepszej pracy otrzymają nagrody 
rzeczowe, finansowe, vouchery.  
  m.im: 
 Nagroda Grand Prix - 1.500 zł - fundator Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu  
 Nagroda rzeczowa - fundator Poseł do Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski  
 Nagroda rzeczowa - fundator Poseł na Sejm RP Tomasz Szymański  
 Nagroda rzeczowa - fundator Senator RP Ryszard Bober  
  Nagroda rzeczowa - fundator Urząd Miejski - Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski  
 Nagroda rzeczowa - fundator Stowarzyszenie Polska 2050  
 Nagrody rzeczowe - TEB Edukacja Grudziądz 

 Nagrody rzeczowe - Drukarnia Księży Werbistów  

5. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.  

6. Nagrody nie będą przesyłane pocztą. Po odbiór nagrody lub wyróżnienia, należy zgłosić się 
osobiście w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej 15 czerwca 2023 r. w siedzibie 
Organizatora (ul. Teatralna 1, Grudziądz).  

7. Organizator nie pobiera żadnych opłat na rzecz Konkursu i wystawy.  
- Uczestnictwo jest bezpłatne i dobrowolne. 
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8. Wyniki Konkursu do momentu ogłoszenia są niejawne. 
(Ogłoszenie wyników nastąpi podczas otwarcia wystawy w siedzibie Organizatora w dniu  
15 czerwca 2023 r. o godz. 18:00).  

9. Wszelkie informacje o Konkursie, zmianach w Regulaminie oraz inne komunikaty dla 
Uczestników Konkursu będą zamieszczone na wskazanej stronie Organizatora w zakładce 
poświęconej Konkursowi (repertuar - imprezy cykliczne - Grudziądz foto). Przekazane w ten 
sposób odpowiedzi, wyjaśnienia i informacje będą wiążące dla wszystkich Uczestników 
Konkursu. 

10. Korespondencję konkursową należy kierować w formie elektronicznej na adres                         
e-mail: plastyk@teatr.grudziadz.pl  

11. Osobą wyznaczoną do udzielania informacji o Konkursie jest kurator Konkursu i wystawy 
pokonkursowej Marianna Gitner-Sawistowska,  
nr tel. 56 696 89 06 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00)  
e-mail plastyk@teatr.grudziadz.pl  

12. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych w nim 
zobowiązań Uczestnika. Uczestnicy zgłaszając Prace Konkursowe wyrażają zgodę                   
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu i jego 
rozstrzygnięcia, a także eksploatacji prac konkursowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednakże niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie, zaś Uczestnikom przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych i ich poprawiania.  
Prawa do dysponowania nadesłanymi zdjęciami przekazane są na Organizatora, który może 
wykorzystywać nieodpłatnie nadesłane fotografie do celów promocyjnych miasta Grudziądza 
oraz Organizatora Konkursu.  

13. Z chwilą przekazania Organizatorowi Pracy, Uczestnik oraz w przypadku uczestnika 
małoletniego również jego Opiekun Prawny (dalej - Opiekun) zobowiązują się                          
do niewykonywania w stosunku do Organizatora autorskich praw osobistych odnoszących się 
do Pracy przesłanej Organizatorowi, w tym zobowiązują się do nieingerowania w sposób 
wykorzystywania Pracy przez Organizatora, który będzie mógł wykorzystywać Pracę w całości, 
jak również w części w postaci dowolnych fragmentów.  

14. Prace nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przechodzą na własność Organizatora Konkursu.  

15. Biorąc  udział  w  Konkursie,  Uczestnik/Opiekun  zrzeka  się  praw  majątkowych                     
do  nadesłanych  fotografii  i  wyraża  zgodę  na  udzielenie  nieodpłatnej  licencji  na 
korzystanie z Pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu.  

16. Zgoda na udzielenie licencji, o której mowa w pkt. 10 i 12, odnosi się do wszystkich znanych           
na dzień przekazania Pracy pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie 
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autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655),                  
a w szczególności do:  

a) utrwalenia i zwielokrotnienia każdą techniką, w szczególności cyfrową i dowolną techniką 
drukarską lub inną techniką poligraficzną na dowolnym nośniku; 

b) wprowadzenia do obrotu, użyczenia, najmu oryginału albo egzemplarzy;  
c) rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu w sieci Internet (poczta elektroniczna, serwisy 

internetowe, społecznościowe, inne sieci komputerowe);  
d) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia (jak w pkt. c),               

oraz nadawania i reemitowania (w tym zwłaszcza poprzez sieci kablowe oraz przekaz 
satelitarny, przekaz strumieniowy, przekaz typu VOD), a także publicznego udostępnienia 
Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym; 

e) umieszczenia, rozpowszechnienia i wprowadzenia do obrotu Pracy w newsletterze, 
biuletynach, prasie, TV oraz w katalogu wystawy pokonkursowej, innych materiałach 
Organizatora przeznaczonych do publicznej prezentacji; 

f) publicznej prezentacji wszelkimi możliwymi technikami i metodami, na każdym rodzaju 
powierzchni i przestrzeni, bez względu na jej rodzaj i strukturę.  

17. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w Konkursie, w tym 
kosztów przygotowania prac konkursowych czy dojazdu.  

18. Wybrana/e praca/e przez Organizatora każdego z Uczestników biorą udział w wystawie 
pokonkursowej.  
(Jury z nadesłanych fotografii wyłoni zdjęcia każdego uczestnika na potrzeby prezentacji - 
wystawy). 

19. Prace zgłoszone na Konkurs, nie zakwalifikowane na wystawę będzie można odebrać w dniu 
wystawy lub w terminie uzgodnionym z kuratorem Konkursu (plastyk@teatr.grudziadz.pl).      

§ 2. Warunki uczestnictwa i termin Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych i zainteresowanych fotografią osób.         
Mogą w nim brać udział osoby zajmujące się fotografią profesjonalnie jak i amatorsko, dzieci, 
młodzież i osoby starsze.  
 
Konkurs ma otwartą formułę, która umożliwia rozwój, konfrontację i udział w profesjonalnej 
wystawie.  
Prace o tematyce ,‚Moje miasto, moja miejscowość, moje miejsce... ” muszą być wykonane 
na terenie Polski. 
 
Zgłoszenia dokonuje autor pracy wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.  
Jeżeli autor pracy jest pełnoletni, zgłoszenia dokonuje samodzielnie.  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2. Celem Konkursu jest przedstawienie walorów estetycznych swojej miejscowości, życia                   
i zaistniałych wydarzeń. Popularyzowanie fotografii, zachęcanie grup, szkół, ale i osób 
indywidualnych do rozwijania swoich umiejętności fotograficznych.  

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Zgłoszenie Konkursowe musi zawierać:  
 
a) Podpisany formularz RODO  
b) Wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną Zgłoszenie Konkursowe  
c) Poprawnie opisane Prace Konkursowe  
d) Płyta CD  

5. Warunki dotyczące pracy konkursowej: 
 
a) Praca - zdjęcie będzie przyjęte wyłącznie w postaci wywołanej - odbitka,                     
wydruk. 
Nadesłane fotografie muszą posiadać z tyłu metryczkę zawierającą:  
Tytuł, nazwę miejscowości, imię, nazwisko, wiek autora, technikę wykonania (aparat, telefon, 
dron…), oznaczenie cyklu fotograficznego (jeśli zdjęcie należy do cyklu).  
 
b) Płyta CD lub pendrive z nagranymi fotografiami zgłoszonymi do Konkursu (w dobrej 
rozdzielczości JPG/PNG) i krótkim opisem biograficznym.  
 
c) Fotografia może być wykonana dowolną techniką fotograficzną.  
 
d) Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość prac, jednak nie mniejszą niż 2.  
 
e) Minimalny  format nadsyłanych fotografii to format zbliżony do A4, co oznacza, że prace 
przekraczające format A4 biorą udział w Konkursie.  
 
f) Zdjęcie może być w dowolnej kolorystyce;  
 
g) Cykl fotografii musi być wyraźnie oznaczony.  
Jury przysługuje prawo zakwalifikowania części zdjęć z danego cyklu.  
 
Nieopisana fotografia nie bierze udziału w Konkursie.  
 
Prace, które nie spełniają wymogów nie będą brały udziału w Konkursie.  

6. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu wyłącznie fotografie własnego autorstwa, do których 
posiadają pełnię praw autorskich. Dokonując zgłoszenia fotografii do Konkursu, Uczestnik 
zapewnia Organizatora, że zgłoszone zdjęcie nie narusza praw osób trzecich i przepisów prawa, 
zaś osoby widniejące na zdjęciu wyraziły zgodę na wykonanie zdjęcia i publiczną jego 
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prezentację, w tym prezentację ich wizerunku w Konkursie. Uczestnik ponosi pełną 
odpowiedzialność za wszelkie roszczenia praw osób trzecich wynikające ze zgłoszonych zdjęć 
do Konkursu. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie komisji 
konkursowej, a także osoby najbliższe w stosunku do tych osób. 

8. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia styczeń 2023 do 7 maja 2023. 
 
Nadsyłanie Zgłoszeń Konkursowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2023. 
 
Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej 
odbędzie się 15 czerwca 2023 o 18:00 w Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 
Grudziądz.  

9. Prace złożone po terminie wskazanym w ust. 8 nie będą brały udziału w Konkursie. 

  § 3. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Jury oceni szczegółowo wybrane prace zgodnie z Regulaminem na podstawie następujących 
kryteriów: 
a) atrakcyjność graficzna fotografii  
b) powiązanie koncepcji fotograficznej pracy z tematem Konkursu  
c) oryginalna, nowatorska koncepcja zdjęcia  

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej                         
15 czerwca 2023 o godz. 18:00 (Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, Grudziądz).  

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzców, laureatów i 
wyróżnionych lub wyłonienia mniejszej ich liczby, w związku z czym zastrzega sobie prawo do 
innego podziału nagród.  

4. W przypadku niezgłoszenia żadnych prac lub niewystarczającej ilości Jury unieważni Konkurs.  

§ 4. Dane osobowe 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                            
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator informuje, że Administratorem Państwa danych 
osobowych jest Urząd Miejski w Grudziądzu oraz Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. 
Informujemy, że dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania. 
Po jego zakończeniu, dane osobowe nie będą dalej przetwarzane.  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Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem Urząd Miejski w Grudziądzu,  
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, Biuro Inspektora Danych. 

2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu wskazane w zgodzie 
takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail       
oraz rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika, a także wiek Uczestnika - celem udziału                 
w Konkursie. Do wiadomości publicznej podane zostaną jedynie imię i nazwisko, wiek, 
miejscowość zamieszkania wyróżnionych i nagrodzonych Uczestników Konkursu. Podanie 
danych nastąpi poprzez stronę internetową Organizatora Konkursu, w mediach 
społecznościowych, informacjach internetowych, lokalnych mediach jak radio i tv o Konkursie 
oraz ewentualnych wystawach nagrodzonych prac.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.  

4. W przypadku zmiany adresu e-mail, adresu itd. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany 
niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności 
Organizatora za skutki niedoręczenia uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją 
niniejszego Regulaminu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów 
modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub odwołania Konkurs, o czym 
niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Organizatora.  

6. W kwestiach spornych decyzje podejmuje Organizator Konkursu. Ostateczna decyzja 
należy do Organizatora. 

Prace i zgłoszenia należy wysyłać na adres:  
 
CENTRUM KULTURY TEATR  
UL. TEATRALNA 1  
86-300 GRUDZIĄDZ  
 
z dopiskiem ,,Grudziądz Foto 2023’’.  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WZÓR OPISU FOTOGRAFII I PŁYTY CD 
Tył zgłoszonej Pracy 

Załączona płyta CD z nagranymi zdjęciami biorącymi udział w Konkursie  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Imię…………….  
Nazwisko……………. 
Wiek………. 
Adres…………… 
Telefon………….. 

«Tytuł Pracy» 
Technika wykonania (Aparat cyfrowy / analogowy / dron / tablet / telefon)

Imię  
Nazwisko 

Wiek


