
 

 

               REGULAMIN KONKURSU                                             

FOTOGRAFICZNEGO 

   „Kaszuby ujmują” 
 

 

 
 

I. Organizator 
 

Fundacja PomorzeodNowa- Prezeska Katarzyna Burchacka – Klimczuk, 

Plac Obrońców Wybrzeża 7/1, 84-100 Puck 
 

II. Uczestnicy 
 

Osoby pełnoletnie (warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat) 
 

III. Cel konkursu 
 

1. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru gminy Puck. 

2. Rozpowszechnienie tradycji ludowych, kulinarnych regionu Kaszuby. 

3. Prezentacja twórczości nieznanych artystów fotografii. 

 
 

IV. Zasady ogólne 
 

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne. 

2. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie czytelnie tytuł pracy, miejsce gdzie 

wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy. 

3. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych 

prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie do pobrania 

dostępne na stronie Fundacji) 

4. Przesłane prace nie będą zwracane. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Fundacji  www.pomorzeodnowa.pl. 
 

V. Zasady szczegółowe 
 

1. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na obszarze Gminy Puck, których 

tematyka wiąże się z promowaniem Kaszub. 

2. Konkurs podzielony jest na 4 kategorie: 

a) Przyroda 

b) Tradycja 

c) Człowiek 

d) Kuchnia 

3. Technika wykonania fotografii jest dowolna.  

4. Jeden autor może dostarczyć do trzech zdjęć. 

5. Fotografie w formacie JPG z maksymalną jakością. 

http://www.pomorzeodnowa.pl/


6. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik 

zobowiązany jest przesyłając fotografię dołączyć pisemne oświadczenie osoby 

znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację jej 

wizerunku. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które 

niespełnianą kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych 

wymogów. 

8. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie 

uczestnik Konkursu oświadcza, że: 

• Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii 

oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich 

opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję, 

• Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.pomorzeodnowa.pl oraz na 

profilu Facebook Fundacji PomorzeodNowa w czasie trwania konkursu oraz po jego 

zakończeniu.  

• W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem 

sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego 

imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, na stronie internetowej www.pomorzeodnowa.pl, także na 

ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym 

w szczególności na utrwalanie 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, a także 

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, TV, w kalendarzu, 

wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz 

odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na 

obróbkę redakcyjną i komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji 

(sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.  

9. Każdy uczestnik zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji 

Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii. 

 

VI. Terminy 
 

1. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć drogą 

pocztową (decyduje data wpływu) lub osobiście od dnia 2 lipca do 6 sierpnia na 

adres: 

 

Fundacja PomorzeodNowa 

Plac Obrońców Wybrzeża 7/1 

84-100 Puck 

Z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Kaszuby ujmują” 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za 

ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę. 

3. Oprócz wywołanych fotografii uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania na 

adres e-mail Organizatora: biuro@pomorzeodnowa.pl wersji elektronicznej swojej 

pracy w formacie JPG. 
 

mailto:biuro@pomorzeodnowa.pl


 

VII. Ogłoszenie wyników 
 

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 sierpnia 2018r., 

na stronie internetowej Fundacji www.pomorzeodnowa.pl w zakładce wydarzenia. 

3. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni o dokładnej godzinie 

ogłoszenia wyników Konkursów i wręczenia nagrody. 
 

VIII. Nagrody 
 

Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci pięciu pierwszych miejsc. Przewidziane są 

nagrody w postaci warsztatu fotograficznego u Łukasza Kamińskiego*- fotografa 

byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Warsztaty odbywać się będę w 

plenerze w miejscowości Puck. 
 

IX. Postanowienia końcowe 
 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą 

uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. , poz. 922.) 

Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.  

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych 

oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia 

wzięcie udziału w konkursie. 

2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną 

opublikowane na stronie wraz z wygraną pracą. W przypadku roszczeń wnoszonych 

przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor fotografii. 

3. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora 

konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. 

4. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach 

promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego prawa do 

wykorzystania swojej pracy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyny oraz do niewyłonienia zwycięzcy. 

 

 
*patrz w opis Konkursu 

 

 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 
 

Prezeska Fundacji Katarzyna Burchacka- Klimczuk 

Fundacja PomorzeodNowa 

         

http://www.pomorzeodnowa.pl/

