
 
 

 

Regulamin 

Konkursu fotograficznego 

 „KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE DĄBROWY GÓRNICZEJ 2017” 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny  
„KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE DĄBROWY GÓRNICZEJ” – [Konkurs]. 

2. Inicjatorem Konkursu jest Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa 
Górnicza, www.palac.art.pl [Organizator]. 

3. Konkurs organizowany jest na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 
 

§2. 

Zasady Konkursu 

1. Celem Konkursu jest promocja architektury małej związanej z kultem sakralnym: kapliczek  
i krzyży przydrożnych. 

2. Organizator powołuje jury Konkursu [Jury], w co najmniej trzyosobowym składzie, którego 
zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców. 

3. Konkurs ma charakter otwarty, dla osób fizycznych. 
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych 

konkursach i nie były prezentowane w mediach. 
6. Uczestnikiem konkursu nie może być członek Jury ani pracownicy Organizatora. 
7. Prace do Konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach: 

I. KATEGORIA I „Najlepsze zdjęcie”; w kategorii tej ocenie podlegać będą walory 
artystyczne zaprezentowanej pracy. 

II. KATEGORIA II „Najwięcej odnalezionych i udokumentowanych kapliczek”;  
w kategorii tej ocenie podlegać będzie ilość odnalezionych i sfotografowanych 
kapliczek – każda kapliczka w tej kategorii liczona jest pojedynczo niezależnie od ilości 
zrobionych jej zdjęć przez jedną osobę.  

8. Nadsyłane zdjęcia muszą być wykonane na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 
9. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie w Kategorii I oraz dowolną ilość zdjęć  

w Kategorii II. 
10. Do każdego zdjęcia należy wskazać lokalizację danej kapliczki- adres lub opis miejsca gdzie 

jest usytuowana. Dodatkowym atutem będzie opisanie intencji powstania kapliczki, danych 
fundatora lub jej historii.  

11. Przesyłający zdjęcie musi być jego autorem. 
12. Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą być wykonane w technice cyfrowej, barwne lub 

czarnobiałe.  
13. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie JPG. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić:  

2448  x 1632 (300 dpi). Zdjęcia o niższej rozdzielczości nie podlegają ocenie. 
14. Termin dostarczenia prac 26.10.2017 r., ogłoszenie wyników – 17.11.2017 r.  

http://www.palac.art.pl/


 
 

 

15. Pracę na nośniku CD lub DVD wraz z wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIA należy składać                 
w siedzibie Organizatora lub przesłać na adres: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1,       
41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem „Kapliczki i krzyże przydrożne Dąbrowy Górniczej ”. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników lub zaginięcie przesyłek 
przesyłanych pocztą. 

17. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii 
pochodzących z różnych plików. 

18. Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości fotografii. 
19. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że 

przysługują mu do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest 
uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także, że 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych 
fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają postanowień 
Regulaminu lub naruszają obowiązujące prawo – w szczególności dotyczy to treści 
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

21. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. 
22. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych prac  

w wydawnictwach, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych Organizatora oraz 
w innych miejscach służących promocji Konkursu i działań marketingowych Organizatora. 

23.  Nagrodzone i wyróżnione prace wezmą udział w zbiorowej wystawie pokonkursowej. 
24. Autor nagrodzonych lub wyróżnionych zdjęć [Laureat] przenosi na Organizatora prawa 

zależne do dzieła, a w szczególności dokonywanie opracowań materiałów, w tym prawo do 
obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji materiałów m. in. ze względu 
na wymogi techniczne związane z określonymi niżej sposobami rozpowszechniania, jak 
również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań 
oraz bezwarunkowo zgadza się na nieodpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie 
wykorzystanie dzieła przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie 
w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu 
cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, 

b. wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, 
c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą 

nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także 
innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, 
elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie 
wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych 
i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie, 

e. przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po 
utrwaleniu na nośnikach obrazu, 

f. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora, 

g. inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń 
25. Laureat uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji. 
26. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem  

w celach informacyjnych. 
27. W przypadku, gdy uczestnik nie ukończył 18 lat, kartę zgłoszenia z oświadczeniem  

i akceptacją regulaminu w jego imieniu podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.  

http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/kolejna-edycja-konkursu-fotograficznego/Regulamin-2016-film.pdf


 
 

 

 

 

§ 3. 

Nagrody 

1. Jury przyzna następujące nagrody [Nagrody]: 
a. Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii w wysokości po 1500,00 zł, 
b. Nagrody za zajęcie drugiego miejsca w każdej kategorii w wysokości po 1000,00 zł, 
c. Nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii w wysokości po 500,00 zł. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość innego rozdysponowania środków oraz ufundowania 
dodatkowych nagród. 

3. Organizator potrąci z nagrody pieniężnej kwotę konieczną na poczet podatku dochodowego 
od osób fizycznych, obciążającego Uczestnika konkursu, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskany        
z tytułu nagrody pieniężnej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody w momencie dostarczenia nagrody. 
Podatek dochodowy zostanie pobrany od Uczestnika i przekazany przez Organizatora do 
organu podatkowego zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.     

 

§ 4 

Postanowienia końcowe: 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją założeń regulaminowych.  
2. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Organizatora. 

 


