
Regulamin konkursu fotograficznego „Kwietny wianek” 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Kwietny 

wianek”, zwanym dalej „Konkursem”. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą przy pl. Wolności 1  

w Dąbrowie Górniczej 41-300 – zwany dalej „Organizatorem”. 

 

3. Konkurs jest jednym z wydarzeń poprzedzających i promujących Festiwal Kwiatów – 

wydarzenie odbywające się w Pałacu Kultury Zagłębia w dniach 9-11.09.2016 r. 

 

4. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób pełnoletnich, fizycznych, 

zainteresowanych fotografią.  

 

5. Celem Konkursu jest popularyzacja dbałości o estetykę i zauważania naturalnego 

piękna. 

 

6. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii – portretu, na którym uwieczniona 

zostanie osoba w wianku wykonanym z naturalnych kwiatów i traw. 

 

7. Za Uczestnika Konkursu uznaje się osobę pełnoletnią, fizyczną, która nadesłała zdjęcie i 

posiada do niego prawa autorskie. Konkurs nie wyklucza możliwości wykonania 

autoportretu. Wówczas osoba uwieczniona na fotografii jest równocześnie 

Uczestnikiem Konkursu. 

 

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik oraz sfotografowana osoba wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.  

 

9. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych – zgodnie z załączonym oświadczeniem.  

 

Przesyłanie prac i wyłonienie zwycięzcy 

 

10. Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane od 08.08.2016 do 22.08.2016 r.  

 

11. Całościowy czas trwania konkursu: 08.08.-30.09. W tym czasie Organizator będzie 

administratorem danych osobowych (od czasu zbierania zgłoszeń poprzez 

rozstrzygnięcie konkursu, aż do zakończenia ewaluacji). 



 

12. Prace konkursowe oceniane będą pod kątem wartości estetycznych, kreatywności  

i jakości wykonania. 

 

13. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie plików w formie 

elektronicznej na adres festiwalkwiatow@palac.art.pl. Każdy Uczestnik może przesłać 

jedno zdjęcie portretowe. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. 

 

14. W e-mailu przesłanym na podany w poprzednim punkcie adres powinny znajdować 

się: 

- dane Uczestnika – osoby, która wykonała zdjęcie (imię, nazwisko, numer telefonu, 

adres e-mail), 

- imię sfotografowanej osoby 

- plik JPG opisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika konkursu 

- data i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być 

wcześniejsza niż 01.05.2016 r.). 

 

15. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na rozjaśnianiu  

i kontrastowaniu. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.  

Zdjęcia nie mogą zawierać treści obraźliwych, ośmieszających lub dyskryminujących 

osoby bądź instytucje. Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych zostaną 

zdyskwalifikowane. 

 

16. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych 

konkursach. 

 

17. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 

 

18. Prawa autorskie do fotografii zgłoszonych do Konkursu przechodzą na własność 

Organizatora (do dnia 30.09.), który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji  

fotografii w swoich materiałach promocyjnych  i informacyjnych, a także na wystawie 

fotograficznej w Pałacu Kultury Zagłębia. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego 

prawa do wykorzystania swoich prac. 

 

19. Przesłanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw 

osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw 

autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których 

wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na 

wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z 

roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba 

przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty 

poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, 

zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

mailto:festiwalkwiatow@palac.art.pl


 

Wyłonienie zwycięzców i nagrody 

 

20. Jury powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców w terminie do 08.09.2016 r.,  

a ogłoszenie wyników nastąpi poprzez oficjalny fanpage Pałacu Kultury Zagłębia, który 

jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/PalacKulturyZaglebia . 

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. 

 

21. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzy, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie 

miejsce.  

 

22. Nagrodami w konkursie są: 

I miejsce 

 aparat fotograficzny  

 sadzonki roślin 

II miejsce 

 kamera sportowa 

 sadzonki roślin 

III miejsce 

 artykuły ogrodnicze 

 sadzonki roślin 

 

23. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 11.09.2016r. o godzinie 

17:00 w Pałacu Kultury Zagłębia. 

 

Postanowienia końcowe  

 

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

 

25. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje  

o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej 

www.palac.art.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji. 

 

26. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia 

okoliczności od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się do Konkursu mniej 

niż pięciu Uczestników. 
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