
Regulamin konkursu fotograficznego dla „amatorów”  

„Żywioł wody na jednym ujęciu”. 

 

("Konkurs") 

"Organizator" 

Zakład Komunalny w Halinowie, ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów, gm. Halinów. 

Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które 

zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu. 

”Współorganizatorzy” 

Współorganizatorami konkursu są: 

Usługi Wodno Kanalizacyjne i Centralnego Ogrzewania Miroslaw Lesiński z siedzibą w 

Halinowie, PROTE Technologie dla Środowiska Sp . z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Usługi 

Wodno – Kanalizacyjne Tomasz Witkowski z siedzibą w Sulejówku, ASTOR z siedzibą w 

Krakowie, SGS Polska z siedzibą w Warszawie, Diehl Metering z siedzibą w Bażanowicach, 

MASKO Sp. z o. o. z siedzibą w Sulejówku, Bank Spółdzielczy w Halinowie, Esri Polska z 

siedzibą w Warszawie, Brenntag Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. 

"Uczestnik" 
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, z 

zastrzeżeniem pkt. 1.4, która: 

1.1 Zamieszkuje na terenie gminy Halinów, z wyjątkiem pracowników Organizatora i 

członków jury Organizatorów, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub 

pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. 

1.2  Nie zajmuje się  profesjonalnie fotografiką, w szczególności: nie prowadzi 

działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług fotograficznych lub nie 

świadczy ww. usług na dowolnej podstawie prawnej oraz nie posiada wyższego 

wykształcenia w zakresie fotografiki. 

1.3  W okresie od 09 lutego 2015 r. do dnia 11 marca 2015 r. do godz. 16.00 zgłosi 

fotografie do Konkursu poprzez ich doręczenie do siedziby Organizatora wraz z 

wypełnionym i podpisanym własnoręcznie formularzem zgłoszeniowym, 

zamieszczony na stronie www.zakladkomunalny.pl w zakładce Wydarzenia. Za 

moment zgłoszenia fotografii do Konkursu strony uznają moment pokwitowania 

przyjęcia fotografii wraz z wypełnionym formularzem przez uprawnionego 

pracownika Organizatora.  

1.4 Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, 

pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Zgodę należy dołączyć do 

formularza zgłoszeniowego. 
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I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU. 

1. Konkurs organizowany jest na terenie gminy Halinów. 

2. Prace konkursowe można zgłaszać do Organizatora w terminie od dnia 09 lutego 2015 r. do 

dnia 11 marca 2015 r. do godziny 16.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 19 marca 

2015 r. 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU. 

Tematem Konkursu jest „Żywioł wody na jednym ujęciu”. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie 

prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie. 

2. Każdy Uczestnik w Konkursie powinien wypełnić formularz konkursowy zamieszczony na 

stronie www.zakladkomunalny.pl w zakładce Wydarzenia oraz zgłosić fotografie.  

3. Fotografię wydrukowaną na papierze fotograficznym w formacie min. 20 cm x 30 cm oraz 

zgraną na nośnik danych w formacie JPG należy dostarczyć osobiście, pocztą lub przesyłką 

kurierską do siedziby Organizatora do dnia 11 marca 2015 r. do godz. 16.00. 

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.zakladkomunalny.pl w zakładce 

Wyadrzenia, wymaga podania następujących informacji o Uczestniku: 

3.1 tytuł pracy (fotografii), 

3.2 imię i nazwisko, 

3.3 adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość), 

3.4 telefon kontaktowy, 

3.5 adres e-mail, 

3.6 data urodzenia. 

4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu 

powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia. 

5. Nie dostarczenie fotografii wydrukowanej na papierze fotograficznym w formacie min. 20 

cm x 30 cm lub nie dostarczenie fotografii na nośniku danych w formacie JPG powoduje 

nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia. 

6. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym udział w niniejszym 

konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż: 

6.1 Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje 

mu do niej całość praw autorskich majątkowych i osobistych. 

6.2 Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej 

licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, 

ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i 

zwielokrotniania pracy - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu 

oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania pracy - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na 

wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania 

i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, 

nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z 
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Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na stronie internetowej 

www.zakladkomunalny.pl, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych przez 

Organizatora. 

6.3 Uczestnik Konkursu dostarczając wypełniony formularz oświadcza tym samym, iż 

akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. Każdy 

Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie fotografie. Wszystkie fotografie 

powinny zostać zgłoszone jednocześnie z formularzem. 

6.4 Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być wydrukowane na papierze 

fotograficznym w formacie min. 20 cm x 30 cm oraz dostarczone na nośniku danych w 

formacie JPG. Uczestnik nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania na prośbę 

Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości na potrzeby 

wystawy konkursowej (min. 2000x3000 pikseli). 

6.5 W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć przez tego samego 

Uczestnika albo różnych Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy 

przyjęcia identycznych zdjęć, które zostały zgłoszone jako kolejne. 

6.6 Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie 

zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady 

decyduje jednostronnie Organizator. 

6.7 W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 

opublikowane i nie wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego oraz w stosunku do 

których Uczestnikowi przysługuje całość autorskich praw majątkowych i osobistych, a także 

Uczestnik może rozporządzać prawami autorskich do tych fotografii bez żadnych ograniczeń. 

6.8 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków 

Konkursu. 

6.9 Wraz ze zgłoszeniem fotografii przez Uczestnika w ramach niniejszego Konkursu 

Uczestnik przenosi na Organizatora prawo własności do złożonych egzemplarzy fotografii 

wraz z nośnikami. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu fotografii i nośników do 

zakończeniu Konkursu. 

6.10 Technika wykonywania zdjęć jest dowolna, ale fotografie powstałe w wyniku 

wyraźnej ingerencji graficznej zostaną odrzucone przez Jury. W szczególności dopuszczalna 

jest konwersja zdjęć kolorowych na zdjęcia czarno-białe albo sepia, korzystanie z kolorowych 

filtrów, korekta polepszająca jakość zdjęć (w tym wyostrzanie, kontrast, nasycenie, 

rozjaśnianie). Organizator nie dopuszcza usuwania jakichkolwiek elementów lub dodawania 

ich w wyniku obróbki graficznej oraz zdjęć powstałych w wyniku połączenia różnych 

fotografii. 

IV. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE. 

1. Fotografie oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. 

1.1. Ogłoszenie wyników nastąpi drogą mailową w dniu 19 marca 2015 r. 

1.2 Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 21 marca 2015 roku o godz. 10:00 podczas 

obchodów Światowego Dnia Wody na Stacji Uzdatniania Wody w Mrowiskach, gm. 

Halinów. 

1.3 Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 

V. NAGRODY W KONKURSIE. 

1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:  

Nagroda główna: 



I miejsce – aparat  cyfrowy lustrzanka. 

II miejsce – markowy tablet. 

III miejsce – wieża stereo. 

Pozostałe: 

wyróżnienie Burmistrza i Dyrektora Zakładu Komunalnego w Halinowie  - 

czytnik e-booków. 

wyróżnienia – poradnik o fotografii cyfrowej.   

2. Nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu 21 marca 2015 r. o godz. 10.00 na Stacji 

Uzdatniania Wody w Mrowiskach. 

3. W przypadku nieobecności laureata konkursu na wręczeniu nagród, warunkiem odbioru 

nagrody jest stawienie się laureata w siedzibie Organizatora w okresie dwóch tygodni od dnia 

rozdania nagród. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od 

Uczestnika zgłoszenia pracy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn 

leżących po stronie doręczyciela przesyłek. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 

postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie 

sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi 

obyczajami lub będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie 

dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z 

niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 

komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela 

gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta 

nagrody lub sprzedawcy. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.zakladkomunalny.pl 

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za 

wykorzystywanie przez Organizatora elementów pracy w jakikolwiek sposób. 

3. Zgłaszając prace do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i 

opisane w nim warunki uczestnictwa. 

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych 

przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w 

swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.  

5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie 

 wykluczone z udziału w Konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie. 
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