
REGULAMIN 
konkursu fotograficznego pn. 

„MIKOŁAJKOWO i SPORTOWO" 
 
Cele konkursu 

• popularyzacja aktywności fizycznej, 

• rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

• rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, 

• przedstawienie walorów turystycznych miasta Złotowa. 
 
Organizator 
Organizatorem konkursu fotograficznego jest Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej. 
 
Warunki konkursu 
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Złotowa oraz wszystkich korzystających                                
z obiektów i terenów rekreacyjnych miasta Złotowa. 
2. Do konkursu należy przesłać jedynie fotografie autorskie, które nie zostały uprzednio 
zgłoszone do innego konkursu. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
4. Nadesłanie lub dostarczenie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, 
wyrażonych w niniejszym regulaminie.  
 
Zasady uczestnictwa w konkursie 
1. W konkursie przewidziano udział w jednej kategorii – OPEN. 
2. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie. 
3. Fotografie przesłane do konkursu kierowane są na adres e-mail: sport.zcas@zlotow.pl. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej 
jakości technicznej oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin. 
5. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.  
 
Termin i warunki dostarczania prac 
1. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 10 grudnia 2020roku włącznie.  
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 
3. Zgłaszaną do konkursu fotografię należy opisać w treści maila, wskazując:  
a. imię i nazwisko autora,  
b. numer telefonu. 
4. Brak w/w informacji wiąże się z niespełnieniem wymagań formalnych, co skutkuje 
odrzuceniem pracy przed jej oceną. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu,           
w szczególności za dane osobowe uniemożliwiające kontakt z uczestnikiem lub laureatem 
konkursu. 
6. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.  
 
 
 
 



Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 
1. Do oceny złożonych prac konkursowych zostanie powołana Komisja Oceniająca, która oceni 
i wybierze najlepsze prace. 
2. Ocenie zostaną poddane wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. 
3. Przy ocenie zdjęć Komisja uwzględnia: 
- kryteria merytoryczne, 
- wartość artystyczną, 
- estetykę, efekt wizualny, przejrzystość oraz techniczną poprawność wykonania. 
4. Zdjęcia zrobione poza terenem miasta nie podlegają ocenie.                                            

5. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 grudnia br. poprzez zamieszczenie listy laureatów na 

stronie internetowej organizatora – www.zcas.zlotow.pl.                              

6. Laureaci prac zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie. Wiadomość 

zostanie przekazana na adres mailowy lub numer telefonu podany w zgłoszeniu. W przypadku 

braku danych kontaktowych Komisja ma prawo odrzucić pracę z konkursu.                                                   

7. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 

 

Postanowienia końcowe                 

1. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii.               

2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu 

postanowień niniejszego regulaminu.                

3. Osoba zgłaszająca zdjęcia musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, w tym 

zgodę osób znajdujących się na zdjęciach na ich publiczne udostępnianie. Z chwilą nadesłania 

fotografie przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe 

do nadesłanych prac.                    

4. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną terytorialnie zgodę na publiczne 

udostępnianie fotografii przez Organizatora na potrzeby promocji i realizacji konkursu oraz 

innych działań promocyjnych ZCAS:                                         

− nieodpłatne, wielokrotne publikowanie zgłoszonych fotografii wraz z umieszczeniem przy 

nich danych osobowych uczestnika,                                                       

− publikowanie ich w materiałach promocyjnych związanych z konkursem i innymi działaniami 

ZCAS,                                                                  

− publikację dostarczonych zdjęć na stronie internetowej ZCAS i facebook’u,                                                  

− wykorzystywanie ich w celach promocyjnych Organizatora, w tym w szczególności: 

utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu na materiałach reklamowych                              

i promocyjnych. Prezentację w mediach (także elektronicznych), wprowadzanie do pamięci 

komputerowej i sieci multimedialnych na terenie Polski i za granicą.                            

5. Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.                                             

6. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) należy zapoznać się oraz załączyć do zgłoszenia treść 

oświadczenia: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej 

moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu”. W przypadku udziału                                  

w konkursie uczestników nieletnich należy załączyć w treści maila zgodę rodziców/opiekunów 

http://www.zcas.zlotow.pl/


na przetwarzanie danych osobowych córki/syna w celach związanych z przeprowadzeniem 

konkursu.                                        

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.                   

8. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. 

9. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy ZCAS pod nr telefonu 

67 263 22 88. 

 


