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Regulamin Konkursu Fotograficznego "Mury mówią" 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Paczkowie oraz Urząd Miejski w 
Paczkowie. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i 
obowiązuje do czasu jego zakończenia.  

3. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej (w zapisie 
2.8 niniejszego regulaminu) jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej 
konkursu.  

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. 
5. Konkurs trwa do 10 września 2010 roku.  

2. ZDJĘCIA 

1. Tematyka zdjęć zgłaszanych do konkursu musi dotyczyć prezentacji walorów architektonicznych i 
krajobrazowych miasta i gminy Paczków.   

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 fotografii.  
3. Fotografie mogą być zarówno w poziomie, jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane 

na papierze fotograficznym oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane lub 
zeskanowane w jak największej rozdzielczości.  

4. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.  
5. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.  
6. Termin zgłaszania zdjęć mija 10.09.2010 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy 

konkursowej do siedziby Organizatora.  
7. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:  

tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć. 

7. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i 
przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie 
Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu. Każdy z 
uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.  

8. Każda fotografia powinna zawierać formułę:  

Udzielam LO w Paczkowie oraz Urzędowi Miejskiemu w Paczkowie nieograniczonej w czasie i 

nieodpłatnej licencji na zasadach określonych w załączonym oświadczeniu. (czytaj pkt. 10)  

Fotografie należy składać bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół w Paczkowie lub przesyłać na adres: 
Liceum Ogólnokształcące  w Paczkowie ul. Kołłątaja 9 48-370 Paczków 

Z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Mury mówią”. 

10. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane oświadczenie, w którego treści znajdzie się: 

• imię i nazwisko autora zdjęcia/zdjęć, 

• adres autora zdjęcia/zdjęć, 

• tytuł/tytuły zdjęcia/zdjęć, 

• miejsce wykonania zdjęcia/zdjęć, 

• datę/daty wykonania zdjęcia/zdjęć 
oraz następująca treść:  
 „Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone publikowanie prac nadesłanych na konkurs fotograficzny 
pt.:  Mury mówią przez organizatorów - LO im. Ken w Paczkowie oraz Urząd Miejski w Paczkowie.” 
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3. HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Nadsyłanie prac do 10.09.2010 r.  
2. Ocena jury do 11.09.2010 r.  
3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 11.09.2010 r.  
4. Wystawa pokonkursowa prac 11.09.2010 - 10.12.2010 r.  

4. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 

Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne i nieograniczone prawo 
wykorzystywania ich do promocji miasta Paczkowa przez organizatorów konkursu - Liceum 
Ogólnokształcącego im. KEN oraz Urząd Miejski w Paczkowie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach 
i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).  

5. NAGRODY 

1. Powołana przez organizatorów komisja przyzna następujące nagrody: 

• I miejsce – bon towarowy 500 zł, 

• II miejsce – bon towarowy 300 zł, 

• III miejsce – bon towarowy 200 zł. 
2. Nagrody przekazane zostaną w postaci „Kart Podarunkowych MIX ELECTRONICS” - ich realizacja będzie 

możliwa w Sklepie MIX ELECTRONICS w Paczkowie (ul. Rynek 34).  
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.  

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i 
oświadczeniem, że fotografie z złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów 
uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.  

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Zespołu Szkół w Paczkowie 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 

nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach 
sporządzonych przez Uczestników.  

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników . 
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  

 


