Regulamin Konkursu Fotograficzno-Plastycznego
Pt. „Czas, na światło”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego (zwanego dalej „Konkursem”) jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką”, Stowarzyszenie Klub Miłośników Zegarów i Zegarków
oraz Służewski Dom Kultury (zwani dalej „Organizatorem”). Celem konkursu jest
upowszechnianie i popularyzacja fotografii i form plastycznych.
2. Konkurs odbywa się pod hasłem „Czas na światło”, którego dodatkowym celem jest
aktywizacja i włączenie mieszkańców w „Rodzinną Majówkę na Służewie”. Zdjęcia, prace
plastyczne czy np. rzeźby powinny nawiązywać do tematu światła, które jest kluczowe w
fotografii i pozostałych sztukach. Obrazy niezwykłych zachodów słońca, malownicze smugi
światła przeciskające się pomiędzy konarami drzew, zdjęcie portretowe z pięknie oświetloną
twarzą, miękkie światło o mglistym poranku – to tylko niektóre z inspiracji jakie możemy
Państwu przedstawić.
3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
4. Komisja konkursowa będzie się składać z trzech osób. Po jednym przedstawicielu od
każdego z organizatorów.
4. W Konkursie może brać udział każdy z wyjątkiem członków Jury i ich najbliższej rodziny,
członków rady nadzorczej SM „Służew nad Dolinką”, pracowników SM „Służew nad Dolinką”,
Służewskiego Domu Kultury, przedstawicieli Stowarzyszenia Klub Miłośników Zegarów i
Zegarków, osób współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu.
5. W Konkursie mogą brać udział osoby w każdym wieku, zamieszkujące Służew i będące
autorami zgłaszanych fotografii i prac plastycznych. Wyróżnia się trzy kategorie wiekowe w
konkursie:
•
•
•

Kategoria I: dzieci (do 12 lat)
Kategoria II: dzieci i młodzież (12-18 lat)
Kategoria III: dorośli (powyżej 18 lat).
II. Przebieg Konkursu

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia lub 3 prace plastyczne.
2. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:
a. wypełnioną Kartę zgłoszeniową – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
b. w przypadku zdjęć: zdjęcia zapisane w postaci pliku graficznego (TIFF lub JPG) o
rozdzielczości min. 300 dpi oraz minimalnych wymiarach 1200x1600 pikseli – nazwa każdego

pliku powinna zawierać nazwisko autora oraz numer zdjęcia zgodny z numerem z Karty
zgłoszeniowej oraz opis zdjęcia, czyli jego tytuł.
4. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w jeden z następujących sposobów:
a. przesłać elektronicznie na adres: m.klopotowski@smsnd.pl – skan wypełnionej i podpisanej
Karty zgłoszeniowej + zdjęcia, lub w przypadku prac plastycznych: osobiste dostarczenie wraz
z kartą zgłoszeniową do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” na ul.
Mozarta 1, do kancelarii na parterze w godzinach pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew
nad Dolinką” tzn.:
Poniedziałek 10.00-18.00
Wtorek 8.00-16.00
Środa 8.00-16.00
Czwartek 9.00-18:00
Piątek 8.00-15.00
5. Zdjęcia i prace plastyczne wykonane przez osobę, która nie złożyła wypełnionej Karty
zgłoszeniowej, nie zostaną przyjęte do Konkursu.
6. Zdjęcia niespełniające warunków opisanych w pkt 2 lit. b, nie będą brać udziału w Konkursie.
7. Termin zgłaszania fotografii i prac plastycznych upływa 17 maja 2019 r. o godz. 15.00. Za
datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia prac konkursowych do siedziby Organizatora.
Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Zwycięzców Konkursu wyłania Komisja konkursowa.
9. Komisja ocenia każde zdjęcie lub pracę plastyczną z uwzględnieniem następujących
kryteriów, między innymi:
a. pomysłowość,
b. jakość techniczna,
c. kompozycja,
d. zgodność z hasłem przewodnim Konkursu.
10. Szczegółowy tryb wyłaniania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć ustali Komisja.
11. Decyzje Komisji są ostateczne.
12. Komisja wyłoni trzy najlepsze zdjęcia lub prace plastyczne, w trzech kategoriach
wiekowych, a autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
13. Wszystkie zgłoszone do Konkursu zdjęcia oraz sfotografowane prace plastyczne zostaną
opublikowane w albumie na oficjalnej stronie www.smsnd.pl, www.sdk.waw.pl,
www.kmziz.pl

14. Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez Organizatorów.
15. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
16. Komisja ma prawo do niewyłonienia zwycięzców, przyznawania miejsc ex aequo i do
unieważnienia Konkursu, bez podania przyczyny.
17. Wręczenie nagród nastąpi podczas Rodzinnej Majówki na Służewie 25 maja 2019. O
godzinie wręczenia nagród Organizator poinformuje osoby nagrodzone indywidualnie.
18. Wyniki Konkursu wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi zdjęciami oraz fotografiami prac
plastycznych zostaną opublikowane na stronie internetowej www.smsnd.pl,
www.sdk.waw.pl, www.kmziz.pl

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs
1. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki, inne)
nazwiska i imiona nagrodzonych i wyróżnionych uczestników Konkursu.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych osobowych,
wizerunku (utrwalonego podczas gali wręczania nagród) oraz zgłoszonych na Konkurs zdjęć i
prac plastycznych w materiałach informacyjnych o Konkursie oraz innych materiałach
promocyjnych i informacyjnych Organizatora na wszystkich polach eksploatacji znanych w
chwili opublikowania niniejszego Regulaminu tj.:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, w szczególności na: dyskach komputerowych,
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz w formie zapisów fotograficznych i/lub wydruku na
papierze spisanej relacji;
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video,
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego
na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym CD, DVD, CD ROM, UCD, itp.);
c) wprowadzanie egzemplarzy nośników do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
poza jego granicami; wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu
danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
e) publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym;
f) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których dzieło utrwalono
g) wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej w
nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

h) wykorzystywanie na stronach internetowych Organizatora;
i) wykorzystywanie w utworach multimedialnych;
j) wykorzystywanie fragmentów dzieła do celów promocyjnych;
k) nadawanie za pośrednictwem Internetu;
W szczególności Organizator ma prawo nieodpłatnie wykorzystać zdjęcia zgłoszone do
Konkursu i sfotografowane prace plastyczne: w wydawnictwach pokonkursowych
(drukowanych i elektronicznych), w wystawach pokonkursowych, w publikacjach w Internecie
także na profilach społecznościowych, w publikacjach informacyjnych i promocyjnych
Organizatora.
3. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na
podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych dla celów konkursu.
5. Uczestnik Konkursu poprzez nadesłanie pracy konkursowej tym samym oświadcza, iż:
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że
wszystkie osoby widniejące na fotografiach lub obrazach wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnienie.
6. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem są
Organizatorzy.
7. Treść zdjęć i forma prac plastycznych dopuszczonych do konkursu nie może być sprzeczna z
prawem, dobrymi obyczajami lub uchybiać godności człowieka.
IV. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji
opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konkursu, w szczególności
wydłużenia terminu składania zgłoszeń do Konkursu, terminu rozstrzygnięcia Konkursu oraz
terminu wręczenia nagród. Informacje o wszelkich zmianach w tym zakresie będą
publikowane na stronie internetowej www.smsnd.pl, www.sdk.waw.pl, www.kmziz.pl.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
6. Tekst Regulaminu oraz karta zgłoszeniowa jest dostępna na stronie internetowej
www.smsnd.pl, www.sdk.waw.pl.

