
Regulamin konkursu fotograficznego 

pn. ”Szydłowiec światłem malowany” im. Zofii Jarzyoskiej 
 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorami konkursu są Studio Fotograficzne  Z.A. Jarzyoscy oraz Urząd Miejski  

w Szydłowcu 

2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do dnia zakooczenia. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 

 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest  popularyzacja zainteresowania fotografią oraz promocja walorów 

wizualnych Szydłowca i okolic.   

 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs przeznaczony jest dla fotografów amatorów i organizowany jest w dwóch 

kategoriach: dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia oraz dorośli powyżej 18 roku 

życia. 

2. Uczestnicy mają za zadanie zrobienie fotografii, których tematem będą urokliwe 

zakątki Ziemi Szydłowieckiej, tj. zabytki, krajobrazy, itp.  

3. Nie będą  przyjmowane  prace  zbiorowe. 

4. Wydruki zdjęd i nośniki przesłane do konkursu stają się własnością Organizatorów       

 i nie będą odsyłane autorom. 

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie 

fotografii o jakości technicznej i tematyce nie odpowiadającej wymaganiom 

zawartym w regulaminie.  

6. Osoby, które nie ukooczyły 18 lat mogą wziąd udział w konkursie za zgodą rodziców 

lub opiekunów. Podpis osoby uprawnionej powinien znaleźd się na formularzu 

zgłoszeniowym. 

7. Uczestnik konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszenia oświadcza, że jest 

autorem nadesłanych zdjęd. Odpowiedzialnośd prawną z tytułu ewentualnego 

naruszenia praw osób trzecich ponosi autor zdjęcia lub jego opiekun prawny. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania nadesłanymi 

fotografiami i wykorzystywania ich  na zasadzie bezpłatnej licencji w działalności 

organizatorów i partnerów konkursu (publikacje, foldery, plakaty, wydruki 

wielkoformatowe, itp.) 

 

Zgłoszenia i przebieg konkursu 

1. Każdy Uczestnik może zgłosid od 1 do 3 zdjęd, w formacie 20 x 30 cm (papier 

fotograficzny) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie jpg. o rozmiarze 

min. 3,5 MB.  



2. Zdjęcia należy nadsyład w terminie od 25 kwietnia do 10 maja 2013r. na adres Urzędu 

Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec z dopiskiem ”Konkurs 

Fotograficzny”. 

3. Wraz z nadesłanymi zdjęciami uczestnik przesyła wypełniony formularz zgłoszeniowy, 

który zawiera tytuł zdjęcia, dane autora oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych 

osobowych,  stanowiące załącznik do regulaminu. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody 

1. Zdjęcia nadesłane na konkurs oceniad będzie jury powołane przez Organizatorów. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi w ciągu 14 dni od daty 

zakooczenia przyjmowania zgłoszeo. Zwycięzcy powiadomieni zostaną telefonicznie. 

3. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

4. Zwycięskie zdjęcia opublikowane będą na stronach internetowych Organizatorów. 

5. Nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia zapewnia:  

Studio Fotograficzne Z.A. Jarzyoscy. 

6. Nagrody dla laureatów wręczone będą 19 maja na Zjeździe Pao o imieniu Zofia. 

Podczas spotkania zostanie otwarta wystawa pokonkursowa.  

 

Postanowienia koocowe 

1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie byli w stanie 

przewidzied lub którym nie mogli zapobiec, np. błędne podanie danych autora,  

nieterminowe nadesłanie prac czy zniszczenie prac podczas przesyłania. 

2. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy, 

zapewniając sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 

 

 

 

Organizatorzy 


