
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Czym jest dla Ciebie woda?” 

§ 1 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu fotograficznego „Czym jest dla Ciebie woda” jest Filia nr 2 Miejskiego Domu 

Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach, Plac Pod Lipami 1 40-476 Katowice 

§ 2 

Tematyka konkursu 

Tematem prac jest odpowiedź na pytanie „Czym jest dla Ciebie woda?”. Odpowiedź ma być zawarta w 

nadesłanym zdjęciu oraz dołączonym do niego opisie (minimum jedno słowo, maksimum dwa zdania). 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs "Czym jest dla Ciebie woda?" adresowany jest do mieszkańców Giszowca. 

Konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

• dzieci i młodzież do lat 18 

• dorośli 

§ 4 

Zgłaszanie prac 

1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu pracę pojedynczą lub cykl fotografii składający się 

maksymalnie z 3 prac. 

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie zostały nigdzie 

opublikowane i nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. 

3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

4. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez: 

- przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres wydarzenia.giszowiec@mdk.katowice.pl (w temacie 

maila proszę podać nazwę konkursu); zdjęcie musi być w formacie JPG, PNG a wielkość pliku nie może 

przekroczyć 10 MB (w razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na 

adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości) 

- dostarczenie (osobiście (w godz. 8:00 – 18:00) lub pocztowo na adres MDK „Szopienice-Giszowiec”, Plac 

Pod Lipami 1, 40-476 Katowice) wydruku fotografii (nie mniejsza niż format A4) 

5. Wraz z pracą konkursową należy przesłać drogą mailową na adres organizatora lub dołączyć 

do przekazanego wydruku (w formie pisemnej) następujące informacje: 

• tytuł pracy, czyli krótki opis zdjęcia, o którym mowa w pkt. § 2 



• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek, adres) 

• numer telefonu, adres e-mail 

• oświadczenie o treści: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

Fotograficznego „Moje Tysiąclecie” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1781). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na 

Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.)”. 

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe oświadczenie podpisuje opiekun prawny. 

6. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest także pisemna zgoda opiekuna prawnego 

na udział dziecka w Konkursie. Zgodę taką należy dostarczyć do Organizatora wraz 

z nadesłaną pracą konkursową, Jeśli praca przekazana będzie drogą elektroniczną 

honorowany będzie skan ww. zgody. 

7. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do dnia 19-go marca 2021 r. 

8. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. 

9. Zdjęcia mogą przesyłać/przynosić tylko ich autorzy lub opiekunowie prawni (w przypadku osób 

niepełnoletnich). 

10. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 

11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak 

również odrzuconych. 

12. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

udzielenie Organizatorowi oraz Polskiej Akcji Humanitarnej przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i 

bezterminowej zgody na wykorzystanie fotografii do celów promocyjnych związanych z wydarzeniem 

„Międzynarodowy Dzień Wody” oraz „Zróbmy szum wokół wody”. 

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych 

i wyróżnionych prac, także podczas wystaw i innych publikacji związanych z konkursem. 

13. Przekazanie 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 zakresie opisanym w punkcie 10 powyżej. Organizatorzy zwolnieni są od wszelkich 



zobowiązań odszkodowawczych wynikających z jakiejkolwiek formy naruszenia praw osób 

trzecich. 

§ 5 

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 

Organizatorów. 

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość 

artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 

3. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

4. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie 

i trzecie miejsce w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci i młodzież oraz dorośli. 

5. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex 

equo. 

6. Obrady Jury są tajne i nie są protokołowane. 

7. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

8. O decyzji Jury, nagrodzone oraz wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie 

i drogą elektroniczną. 

9. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie internetowej MDK (www.mdk.katowice.pl) 

oraz na FB Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec. 

10. Uroczysta prezentacja nagrodzonych prac i zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi o godz. 16:30 

podczas wydarzenia „Zróbmy szum wokół wody” organizowanego 22-go marca 2021 w filii nr 2 MDK, to 

jest na Placu Pod Lipami 1 w Katowicach-Giszowcu. 

11. Nagrodzone prace będą prezentowane podczas w/w wydarzenia. 


