
Regulamin konkursu fotograficznego Zima w obiektywie

§1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia
konkursu fotograficznego Zima w obiektywie („Konkurs”) oraz wyboru zwycięzców
w Konkursie. Organizatorem Konkursu jest Parlament Dzieci i Młodzieży
Województwa Lubelskiego, ulica 3 Maja 6, Lublin 20-078 - zwany dalej
„Organizatorem”.

2. Konkurs odbywa się na terenie województwa lubelskiego.
3. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych

osobowych.

§2.
Zasady Konkursu

1. Celem Konkursu jest promocja dojrzałości estetycznej, fotografii jako formy sztuki
oraz kreatywności w obliczu izolacji. Liczy się przede wszystkim pomysł,
kompozycja i zgodność z tematem.

2. Organizator powołuje jury Konkursu (dalej „Jury"), którego zadaniem jest nadzór nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.

3. Skład Jury konkursowego stanowi wybrany w tym celu zespół z członków Parlamentu
Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół

podstawowych (4-8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych województwa
Lubelskiego.

6. Praca konkursowa musi być fotografią wykonaną urządzeniem, które posiada funkcję
aparatu fotograficznego.

7. Uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 zdjęcia.
8. W konkursie dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące efektem jednokrotnej

ekspozycji. Fotomontaże i wielokrotna ekspozycja będą dyskwalifikowane.
Dopuszcza się również standardową obróbkę cyfrową zdjęć – kontrast, jasność, balans
bieli, nasycenie kolorów, wyostrzenie a także filtry w zakresie kolorystyki.

9. Prace nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące kryteria techniczne:
a. plik w formacie PNG, JPG, JPEG;
b. możliwie najlepsza jakość zdjęcia;



c. orientacja zdjęcia może być zarówno pozioma, jak i pionowa;
d. wymiary zdjęcia nie podlegają ocenie jako kryterium.

10. Materiały będące przedmiotem konkursu nie będą zwracane.
11. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie

do fotografii, uznaje niniejszy regulamin, udziela Organizatorowi nieodpłatnych praw
majątkowych związanych z wykorzystaniem nadesłanych fotografii w celach
promujących Konkurs w mediach społecznościowych, stronach internetowych,
materiałach drukowanych i cyfrowych.

12. Zezwolenie jest nieodpłatne, ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczone
terminem oraz może być wykorzystywane wielokrotnie.

13. Nadesłanie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z tym, iż utwór nie narusza praw
osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do
naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii albowiem
utwór spełnia wymogi określone w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

14. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą być opisane imieniem i nazwiskiem autora,
oraz nazwą placówki oświatowej, do której uczęszcza.

15. Zdjęcia w formie cyfrowej należy przesłać na adres mailowy:
pdim@kuratorium.lublin.pl

16. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w Konkursie (w formie skanu lub zdjęcia).

17. Do Konkursu zostaną dopuszczone prace spełniające wymogi regulaminu i nadesłane
na wskazany adres do 28 lutego 2022 roku.

18. Spośród wszystkich nadesłanych prac Jury wybierze najlepsze prace konkursowe.
19. Decyzje Jury są ostateczne.

§3.

1. Zwycięskie i wyróżnione prace konkursowe zostaną opublikowane na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych.

2. Zwycięzcy Konkursu i wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach w
formie maila do uczęszczanej przez nich placówki oświatowej, a także na adres, z
którego została nadesłana praca konkursowa. Lista zwycięzców i wyróżnionych
zostanie ogłoszona na stronach internetowych i profilach społecznościowych
organizatorów.

3. Organizator może rozszerzyć ewentualną pulę nagród i przyznać wyróżnienia
pozaregulaminowe.

§4.

Postanowienia końcowe
1. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy

przebieg.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa.
3. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac z

powodów technicznych.
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