
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

dla fotografów amatorów  

pt. „Przemyśl, miasto wielokulturowe”  

  

1.1 Organizator Konkursu Fotograficznego dla fotografów amatorów pt. 

„Przemyśl, miasto wielokulturowe” jest : 

 Klub Osiedlowy „Salezjańskie”  PSM  przy ulicy Bpa Jakuba Glazera 10  

w Przemyślu   

 Grupa Artystyczna WENA w Przemyślu. 

1.2 Celem Konkursu jest;  

 promocja  prac fotografów amatorów,   

 popularyzacja miasta Przemyśla i okolic , 

 promowanie aktywnego wypoczynku w mieście, 

 popularyzowanie piękna i bogactwa przyrody mista i okolic przemyśla,  

 Ukazanie walorów zabytków miasta Przemyśla, 

1.3 Tematyka zdjęć jest dowolna, jednak każde zdjęcie musi zawierać w sobie 

elementy, pozwalające na powiązanie go z miastem Przemyśl i ziemią przemyską. 

1.4 W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko, za 

wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin. 

Konkunrs adresowany jest do mieszkańców mista Przemysla i okolic 

1.5 Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu . 

Warunki udziału w Konkursie fotograficznym jest; 

2.1 Nadesłanie  od 1 do 3 fotografii opisanych na odwrocie godłem (logo) wraz z  

załączoną kopertą opatrzoną tym samym godłem zawierającą dane uczestnika Imię 

nazwisko oraz adres  telefon , email.  



2.2 Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę 

kurierską na adres;   

Klub Osiedlowy „Salezjańskie”  

 ul. Bpa Jakuba Glazera 10 

 37-700 Przemyśl  

Bądź złożyć w siedzibie Klubu w dni powszednie w godz. pracy od 12.00 -20.00 lub 

nadsyłać pod adres e-mail: przemyslanie@wp.pl o wymiarach 1600x1200 max.2mb 

2.3 Nadesłane w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze 

fotograficznym o wymiarach od 20/30 do 25/38. 

2.4 Każda praca oznaczona godłem (logo) autora na odwrocie, winna zawierać krótki 

opis – tytuł  zdjęcia, datę i miejsce jego wykonania. Na pracach nie należy 

umieszczać żadnych innych danych. 

2.5 Do prac należy załączyć oświadczenie o  treści jn.   

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

Konkursu Fotograficznego dla fotografów amatorów "Przemyśl, miasto 

wielokulturowe” w celach wynikających z regulaminu tegoż Konkursu, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., 

nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).  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 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, 

poz. 904 z późn. zmianami)." 

2.6. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie 

podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa  

w pkt. 2.6.  

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

publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 
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2.8 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o 

innej tematyce  i innym formacie niż podany w regulaminie. 

2.9 Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac 

zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych. 

2.10 Prace, które zostały zdyskfalifikowane lub nienagrodzone, będą do odebrania w 

siedzibie Klubu „salezjańskie” przy ul. Glazera 10 w Przemyslu od dnia 22 marca 

2012r. 

2.11 Termin nadsyłania prac obowiązuje od 5 stycznia do 29 lutego 2012. 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi dnia 22 marca 2012 r. w siedzibie 

organizatora konkursu tj: Klub „salezjańskie”  przy ul. Glazera 10 w Przemyślu. 

 

 

 

Logo (godło) – znak graficzny (lub pseudonim) rozpoznawalny tylko dla danego autora.  


