
 
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ŚLĄSKIE OCZAMI DZIECI I MŁODZIEŻY” 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Śląskie oczami dzieci i młodzieży” 

zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja Index do Przyszłości z siedzibą przy ul. 

Stawowej 5/7 w Katowicach, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego „Śląskie – Strefa 

Dzieci i Młodzieży” sfinansowanego ze środków budżetu Samorządu 

Województwa Śląskiego w ramach programu wsparcia turystyki zorganizowanej 

dzieci i młodzieży pn. „Odkryj Śląskie” Zarządu Województwa Śląskiego. 

3. Konkurs organizowany jest dla uczestników wycieczek organizowanych w 

ramach realizowanego zadania publicznego, zwanych dalej „Uczestnikami” 

4. Cele Konkursu: a) promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych, 

kulturowych Górnego Śląska, b) rozbudzenie wśród studentów zainteresowania 

przyrodą własnego regionu c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz 

prezentacja twórczości studentów w dziedzinie fotografii, d) zwrócenie uwagi na 

piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony 

5. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane:  

- na terytorium Górnego Śląska, w miejscach odwiedzonych przez uczestników 

podczas wycieczek organizowanych w ramach zadania publicznego 

- przez uczestników wycieczek organizowanych w ramach zadania publicznego 

6. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów turystycznych 

Górnego Śląska: przyrody, kultury i dziedzictwa. 

7. Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych Organizatora. 

8. Trzy najciekawsze zdaniem Jury prace zostaną nagrodzone. 

PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia (jednak tylko jedno 

zdjęcie może zostać nagrodzone – liczy się to, które zdobędzie najwięcej głosów). 

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy wycieczek – dla reszty 

członków grupy organizowany jest osobny konkurs. 

4. Terminarz: 

• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: do dnia 25.10. 2020 r. 

• opublikowanie konkursowych fotografii i ocena zgłoszonych fotografii: 26.10 – 

08.11.2020 r. 

• ogłoszenie 3 najciekawszych prac: 09.11.2020 r. 



 
 

5.  Fotografie muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone 

wspólnie (współautorstwo). ;) 

6. Fotografie proszę przesyłać w formacie jpg na adres e-mail: 

n.grabka@indexdoprzyszlosci.pl, w tytule wiadomości wpisując konkurs „Śląskie 

oczami Dzieci i Młodzieży”. 

7. Plik ze zdjęciem proszę podpisać według wzoru: „Imię Nazwisko, numer i nazwa 

szkoły”, o tytule wiadomości. 

8. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi 

Załącznik nr 1. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

10. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby innej niż 

uczestnicy wycieczki, uczestnik konkursu przesyłając fotografię zobowiązany jest 

do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że 

wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej 

osoby. 

11.  Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, 

udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu. 

OCENIANIE PRAC 

1. Jury konkursu jest każdy członek grupy „Śląskie – Strefa Dzieci i Młodzieży” 
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu i opublikowane przez Organizatora w ww. 

terminie podlegają ocenie Jury. 
3. Głosowanie na najciekawsze zdjęcie odbywa się poprzez oddanie maks. 3 „polubień” na 

3 różne zdjęcia konkursowe. 
4. W rozstrzygnięciu konkursu są brane pod uwagę „polubienia” oddane na poszczególne 

zdjęcia, nie na post, w którym opublikowane są wszystkie fotografie konkursowe.  
5. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne. 

NAGRODY 

1. Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze fotografie, czyli 3 fotografie wykonane i nadesłane 

przez 3 różnych autorów, które zdobędą największą liczbę głosów – „polubień” 
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o 

laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji na swojej stronie internetowej i 

Facebooku.  
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3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty 

elektronicznej do dnia 10 listopada 2020 r. 
4. Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisana protokołu o 

otrzymaniu nagrody rzeczowej i przesłanie skanu dokumentu na adres e-mail: 

n.grabka@indexdoprzyszlosci.pl 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

www.indexdoprzyszlosci.pl/slaskie-strefa-dzieci-i-mlodziezy/ 
2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego 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.indexdoprzyszlosci.pl oraz na 

Facebook’u Organizatora. 
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

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 nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do 

nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 
7. 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 w przypadku 

braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków 

związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest 

dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 roku. 
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 
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