
  
   

REGULAMIN KONKURSU „ROZTOCZE W OBIEKTYWIE JEGO MIESZKAŃCÓW” 

§1 PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „ROZTOCZE W OBIEKTYWIE JEGO MIESZKAŃCÓW” 

zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja Parasol Roztocza, z siedzibą przy ul. Zamojskiej 42 A,  

22-600 Tomaszów Lubelski, NIP 9212031286, REGON 360888475, KRS 0000545849, zwana dalej 

„Organizatorem”, reprezentowana przez panią Wiolettę Kozyra, Prezes Fundacji.  

2. Cele konkursu: 

a. rozwijanie wrażliwości artystycznej mieszkańców Roztocza, 

b. prezentacja twórczości fotografów – amatorów, 

c. rozbudzenie zainteresowania przyrodą i architekturą regionu Roztocze. 

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez 

fotografów – amatorów.  

4. Tematem konkursu jest prezentacja i promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych krainy 

geograficznej Roztocze.  

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji Parasol 

Roztocza (www.parasolroztocza.pl), na stronie fanpage’u Fundacji Parasol Roztocza na portalu 

Facebook (https://www.facebook.com/parasolroztocza) oraz w kalendarzu Fundacji Parasol 

Roztocza na rok 2021. 

6. Wernisaż wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2020 

roku w Sali Konferencyjnej firmy Roztocze, lub (jeśli ze względu na obowiązujący stan epidemii 

organizacja spotkania nie będzie możliwa) poprzez portal Facebook lub platformę Zoom 

(www.zoom-video.pl). O dokładnym terminie i sposobie przeprowadzenia wernisażu i wręczenia 

nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani drogą poczty elektroniczne nie później niż na 

14 dni przed planowanym wydarzeniem. 

§2 PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 12 zdjęć (po 4 w każdej z kategorii: WIOSNA, LATO, 

JESIEŃ, ZIMA).  

3. Terminarz: 

a. przyjmowanie zdjęć: do 31.08.2020 r.  

b. ogłoszenie laureatów konkursu: 04.09.2020 r. 

c. wręczenie nagród: październik 2020 r. 

4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.  

5. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: fundacja@parasolroztocza.pl                          

w temacie wiadomości wpisując „Konkurs fotograficzny”, w treści wiadomości umieszczając 

klauzulę: 

„Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego i zgadzam się                        

z nim, w szczególności z punktami odnoszącymi się do praw autorskich do zdjęć zgłoszonych do 

udziału w Konkursie” 

6. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria_Tytuł-

zdjęcia. 

7. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie .jpg lub .tiff. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej 

niż 2400 px.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 

wyżej wymogów. 

9. Każdy uczestnik przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania    

z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
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autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz                  

w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.  

10. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych 

prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.  

§3 JURY 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.  

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostatecznie i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.  

§4 NAGRODY. 

1. Zwycięskie prace konkursowe zostaną umieszczone w kalendarzu na rok 2021, wydanym przez 

Fundację Parasol Roztocza. Fotografie te zostaną również zaprezentowane w wirtualnej galerii na 

fanpage’u Fundacji Parasol Roztocza na portalu Facebook 

(https://www.facebook.com/parasolroztocza)  oraz na stronie internetowej Fundacji Parasol 

Roztocza (www.parasolroztocza.pl) 

2. Zwycięzcy Konkursu o wynikach powiadomieni zostaną drogą poczty elektronicznej najpóźniej do 

dnia 11.09.2020 r.   

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

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

internetowej www.parasolroztocza.pl  

2. Uczestnik Konkursu poprzez nadesłanie zdjęcia oświadcza iż: 

a. jest autorem załączonych fotografii; 

b. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to 

jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone 

prawami i roszczeniami osób trzecich; 

c. zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.parasolroztocza.pl oraz serwisie 

społecznościowym www.facebook.com/parasolroztocza w czasie trwania konkursu oraz po 

jego zakończeniu; 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje zostaną zdyskwalifikowane.  

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie 

prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia 

Regulaminu.  

5. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego.  

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 

administratorem danych. Podanie danych (które będą przetwarzane w celuj wykonania 

obowiązków związanych z konkursem oraz rozpatrywania reklamacji uczestników Konkursu jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  

7. Interpretacja zasad niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.  

Sfinansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie" Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie "Czajnia"                                            

w Tomaszowie Lubelskim.  
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