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Regulamin Konkursu  

„CZTERY PORY ROKU W ROLNICTWIE WARMII I MAZUR” 

 

 

Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny „Cztery 

pory roku w rolnictwie Warmii i Mazur” – zwany dalej Konkursem. 

2. Organizatorzy konkursu: 

- Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 

- Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne „Blur” 

3. Biuro konkursu: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 43A, tel / 

fax 89 534-05-67, e-mail: konkurswmirol@gmail.com, www.wmirol.org.pl, 

facebook.com/WMIROL 

 

Art. 2 TEMATYKA I CELE KONKURSU 

1. Tematem konkursu jest przedstawienie w formie zdjęć rolnictwa Warmii i Mazur podczas 

czterech pór roku: wiosny, lata, jesieni i zimy. 

2. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat rolnictwa. 

 

Art. 3 HARMONOGRAM KONKURSU 

Konkurs trwa od 1 stycznia 2016 r. do 15 października 2016 r. Prace należy nadsyłać w terminie 

od 1 października 2016 r. do 15 października 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie 

nagród nastąpi do dnia 15 listopada 2016 r. 

 

Art. 4. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Konkurs ma charakter otwarty.  

2. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie 

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatorów i/lub członkowie ich 

rodzin. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie zdjęcia / zdjęć. 

6. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. Prace zgłoszone bez 

wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w konkursie. 

  

Art. 5. PRZEDMIOT KONKURSU  

1. Przedmiotem Konkursu są fotografie. 

2. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach: 

I – Zdjęcia indywidualne 

II – Zestaw zdjęć 

3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu co najwyżej 4 prace w kategorii Zdjęcia 

indywidualne oraz co najwyżej 2 komplety w kategorii Zestaw zdjęć (jeden komplet 

stanowią 4 fotografie: wiosna, lato, jesień, zima). 

4. Zdjęcia muszą zostać wykonane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

 

Art. 6 PRACE KONKURSOWE 

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie zdjęcia dot. tematyki konkursu. 

2. Zdjęcia muszą przedstawiać tematykę konkursu w sposób jasny i czytelny dla odbiorcy. 
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3. Zdjęcia powinny zostać przygotowane  bez zbędnych modyfikacji, aby możliwa była 

weryfikacja miejsca wykonania zdjęcia, prace powinny posiadać opis z miejscem jego 

wykonania. 

4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. 

5. Zdjęcia należy dostarczyć w formie elektronicznej.  

6. Wymogi techniczne: fotografia zapisana w formacie JPG, krótszy bok zdjęcia powinien mieć 

nie mniej niż 2400 pikseli. 

7. Wszystkie pliki w nazwie powinny zawierać imię i nazwisko autora oraz tytuł zdjęcia, oraz 

miejsce jego powstania; przykład: Jan_Kowalski_Pole_Jonkowo. 

8. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace, które nie były wcześniej publikowane, 

nagradzane, czy też wyróżniane w innych konkursach.  

9. Zdjęcie nie może zawierać treści nieautoryzowanych, fałszywych, wprowadzających w błąd, 

podżegających do nienawiści, niestosownych, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, 

skandalizujących, podburzających czy pornograficznych ani też treści stanowiących 

naruszenie prawa, nadużycie czy profanację. 

10. Zdjęcie nie może zawierać materiałów, które mogłyby stanowić przestępstwo lub zachęcać 

do zachowań, które mogłyby zostać uznane za przestępstwo, skutkować odpowiedzialnością 

cywilną lub w jakikolwiek inny sposób naruszać prawo. 

11. Zdjęcie nie może naruszać praw autorskich, praw umownych ani żadnych innych praw 

własności intelektualnej fizycznych i prawnych osób trzecich lub innych podmiotów, ani też 

nie może naruszać prawa do ochrony prywatności jakiejkolwiek osoby lub prawa do 

kontroli wykorzystania wizerunku osoby powszechnie znanej. 

12. Zdjęcie nie może zawierać: materiałów chronionych prawami autorskimi przysługującym 

osobom trzecim; nazwisk, wizerunku czy innych cech umożliwiających identyfikację osób 

sławnych i innych osobistości życia publicznego, zarówno wśród żyjących obecnie, jak i 

postaci historycznych; fotografii pochodzących z banku zdjęć, zakupionych z tego rodzaju 

zbiorów lub do których użytkowania Uczestnik nabył prawo. 

Art. 7 PRZEBIEG KONKURSU 

I ETAP – ZGŁASZANIE PRAC 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie fotografii nawiązującej do tematyki 

Konkursu. 

2. Prace na Konkurs będą przyjmowane w formie zapisu cyfrowego: 

a) na płytach CD lub DVD w biurze konkursu od dnia 01.10.2016 r. do dnia 15.10.2016 r. do 

godziny 15:00 włącznie; 

b) drogą elektroniczną na adres konkurswmirol@gmail.com, w formie załączników do listu 

elektronicznego, w terminie od dnia 01.10.2016 r. do dnia 15.10.2016 r. do godziny 

24:00 włącznie.  

Prace nie nadesłane w wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 

3. W treści maila / listu elektronicznego należy podać tytuł Pracy, dane autora, miejsce 

wykonania. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w działaniach marketingowych związanych z 

Konkursem oraz wykorzystanie swojego nazwiska i wizerunku w celach reklamowych, 

promocyjnych i marketingowych bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Każdy uczestnik konkursu na mocy karty zgłoszenia bezpłatnie, nieodwołalnie i niezależnie 

od żadnych warunków, bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia, bez żadnych ograniczeń, w 

tym czasowych, terytorialnych i ilościowych przenosi na organizatorów autorskie prawa 

majątkowe do wykorzystania nadesłanych prac na następujących polach eksploatacji:  druku 
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w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w 

innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań 

Organizatora.  

6. Zgłaszając Pracę Uczestnicy potwierdzają, że wszystkie osoby obecne na fotografii wyraziły 

zgodę na ich przedstawienie w taki sposób; wszelkie kostiumy, rekwizyty i inne 

wykorzystane przedmioty muszą być wypożyczone lub użyczone za zgodą właściciela; 

należy również uzyskać wszelkie koniecznie zezwolenia. 

7. Zgłoszenie fotografii jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania wyłącznych i 

nieograniczonych praw autorskich do tych fotografii. 

8. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność 

Organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Pracy z Konkursu, jeśli: 

a) treści będą naruszały zapisy Art. 6 pkt 10, 11, 12,13. 

b) treści będą niezgodne z dobrymi obyczajami; nawiązywały do faszyzmu, rasizmu; treść 

będzie naruszała dobra i godność osób trzecich, 

c) nastąpi próba oszustwa w zgłaszaniu Prac, bądź też dojdzie do innego naruszenia 

Regulaminu i warunków uczestnictwa. 

II ETAP – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I PRZEKAZANIE NAGRÓD  

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 listopada 2016 r. 

2. Oceny Prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, na podstawie 

kryterium zgodności z tematyką Konkursu, pomysłowości autorów, przejrzystości i estetyki 

pracy. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne. 

4. Wyniki Konkursu i nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz  

fan page’u Organizatorów. 

5. Laureaci konkursu o wynikach zostaną poinformowani drogą mailową. 

 

Art. 8 NAGRODY 

1. Organizatorzy przewidują następujące nagrody finansowe: 

I kategoria - Zdjęcia indywidualne: 

a) za zajęcie I miejsca – nagroda w wysokości 800 zł 

b) za zajęcie II miejsca - nagroda w wysokości 600 zł 

c) za zajęcie III miejsca - nagroda w wysokości 400 zł 

II kategoria – Zestaw zdjęć: 

a) za zajęcie I miejsca – nagroda w wysokości 1000 zł 

b) za zajęcie II miejsca - nagroda w wysokości 800 zł 

c) za zajęcie III miejsca - nagroda w wysokości 600 zł 

2. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyróżnienia dodatkowych Prac w przypadku 

wysokiego poziomu Prac konkursowych. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału Nagród.  

4. Uczestnicy konkursu, którym przyznane zostaną Nagrody, zostaną powiadomieni o wygranej 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży związanych z ewentualnym przyjazdem do 

miejsca wręczenia Nagród. 

 

Art. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie Prac w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych uczestników Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
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1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą 

przechowywane i przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem 

postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów 

reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu i badań ankietowych Organizatora 

Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.  

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem decydują Organizatorzy. Żadne odwołania nie 

zostaną uwzględnione. 

3. Zgłoszenie Prac w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Decyzje Organizatorów są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorom 

Konkursu prawa do wielokrotnego, nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących 

polach eksploatacji: publikowanie fotografii oraz danych osobowych w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych 

Organizatorów, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, 

w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, 

w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na 

jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz 

rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w 

sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie oraz na stronach internetowych 

Organizatorów. 

8. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za legalność prac poszczególnych 

autorów dotyczącą praw autorskich zgłaszanych. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki techniczne, 

programowe czy sprzętowe, za utratę połączeń sieciowych, zakłócenia w transmisji 

komputerowej ani inne problemy czy usterki techniczne związane z Konkursem. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, zakłócenia, 

przerwy, wykasowania, wady, opóźnienia operacji lub transmisji, brak połączenia, kradzież, 

zniszczenie czy nieuprawniony dostęp do Prac lub ich zmianę. Organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub usterki techniczne sieci lub linii 

telefonicznych, komputerowych systemów on-line, serwerów, sprzętu komputerowego, 

oprogramowania, niedostarczenie poczty elektronicznej do Organizatorów w wyniku 

problemów technicznych, błędu człowieka czy natężenia ruchu w Internecie lub 

przeciążenia jakiejkolwiek strony internetowej ani za jakąkolwiek kombinację powyższych 

zdarzeń, łącznie z jakimkolwiek uszkodzeniem komputera należącego do uczestnika lub 

jakiejkolwiek innej osoby, związanego z udziałem w Konkursie lub pobieraniem 

jakichkolwiek materiałów czy też będącego tego wynikiem. 

10. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Pracy zamieszczonej przez uczestnika nie można obejrzeć 

lub odtworzyć, jak przewidziano, w tym z powodu wirusów komputerowych, błędów 

programowych, manipulacji, nieuprawnionej interwencji, fałszerstwa czy usterek 

technicznych, Organizatorzy nie ponoszą za to odpowiedzialności. 


