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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
            -                                                     

PT. „FOTO NA 100” 
  

§1 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
1.1.Zasady  Konkursu  określa  niniejszy   egulamin,  który  wchodzi  w  życie  z  dniem 
rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia tj.  . 7-31.08 2018 roku. 
 .2. adesłanie pracy na  onkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych  
w niniejszym Regulaminie. 
 

§2 
ORGANIZATOR KONKURSU 

 
2.1. rganizatorem   onkursu  pt.  „Foto na    ”  jest  biuro  acka  aryusz-Wolskiego 
niezrzeszonego posła do  arlamentu  uropejskiego ziemi łódzkiej z siedzibą przy ul. 
 ewolucji  9 5 r., nr 9 w  odzi. 
 

§3 
TEMATYKA KONKURSU 

 
3.1. emat konkursu „Foto na    ” związany jest ze    -tną rocznicą  dzyskania 
 iepodległości przez  olskę”. 

 
§4 

UCZESTNICY KONKURSU 
 

4.1.Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i  
ponadgimnazjalnych z  odzi i woj. łódzkiego. 
4.2. czestnikami konkursu stają się autorzy nadesłanej  otogra i. 
4.3. utorem  otogra i może by  tylko jedna osoba. 
4.4. dział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  
 

 
§5 

CELE KONKURSU 
 
5.1.Uczczenie 100-lecia  iepodległości  olski; 
5.2. ształtowanie postaw wobec wartości i tradycji narodowych;  
5.2. ozwijanie zainteresowania historią kraju; 
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5.3.Promocja i pokazanie piękna  olski;  
5.3. ształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez rozwijanie zdolności plastycznych; 
5.4. aangażowanie dzieci i młodzież w działalnoś  twórczą; 
5.5. spieranie uczniów uzdolnionych poprzez rozwijanie u nich wrażliwości artystycznej  
i kreatywności. 
 
 

§6 
ZASADY UCZESTNICTWA 

 
6.1.Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykona   otogra ię  pt „Foto na    ” z okazji „   -
tnej rocznicy  dzyskania  iepodległości przez  olskę” ukazującą historyczne piękno  olski. 
6.2. rzesłane zdjęcie musi by  zrobione na terenie  olski. 
6.3. raca nie może by  nagrodzona w innych konkursach. 
6.4. o udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami 
 otogra cznymi, a także z zastosowaniem technik komputerowych (graficznych).  
6.5. djęcie należy przesła  organizatorowi w jednym z 2-óch sposobów:  
•  rogą elektroniczną na adres: biuro@jaceksaryusz-wolski.pl  z dopiskiem: „Foto na    -
sto” 
 lik ze zdjęciem zapisany w  ormacie      o minimalnej rozdzielczości 150 ppi. 
•  rogą pocztową na adres:  
Biuro niezrzeszonego Posła do  arlamentu  uropejskiego   
Jacka Saryusz-Wolskiego 
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9,  
90-273  ódź,  
z dopiskiem: „Foto na    ” 
 lik ze zdjęciem zapisany na nośniku elektronicznym (np. płycie   / V ) w  ormacie     , 
minimalna rozdzielczoś  150 ppi.  
6.6. o zdję  należy dołączy  kartę in ormacyjną (załącznik  r  ) zawierającą następujące 
dane: imię i nazwisko uczestnika, adres szkoły, numer tele onu oraz adres e-mail uczestnika, 
imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego powstała praca, tytuł pracy, miejsce 
wykonania zdjęcia oraz oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zdję  i zgodę na jego 
przetwarzanie i publikowanie.  
 

§7 
JURY KONKURSOWE 

 
7.1  ceny nadesłanych prac dokona powołana przez  rganizatora  omisja  onkursowa. 
7.2.Komisja Konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę: 
a. zbieżnoś  z tematem konkursu; 
b. pomysłowoś ; 
c. wartoś  artystyczną; 
7.3.Decyzje Komisji o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od 
nich odwołanie.  
7.4. ury nie będzie ocenia  prac niespełniających warunków podanych w regulaminie 
7.5. aureaci  onkursu zostaną powiadomieni przez  rganizatora tele onicznie lub drogą 
elektroniczną. 

mailto:biuro@jaceksaryusz-wolski.pl


 3 

 
§8 

NAGRODY 
 

8.1.Komisja Konkursowe wyłoni laureatów w 2 kategoriach wiekowych:  
KATEGORIA I –  zkoły  odstawowe i  imnazja  
- za zajęcie  ,   ,     miejsca nagrody rzeczowe 
KATEGORIA III –  zkoły  onadgimnazjalne 
- za zajęcie  ,   ,     miejsca nagrody rzeczowe 
 NAGRODA SPECJALNA - wyjazd studyjny do Brukseli*  
8.2. ozostałym uczestnikom konkursu organizator przyzna dyplomy. 
8.3.W zależności od wartości artystycznej nadesłanych prac  omisja  onkursowa może 
również przyzna  nagrody równorzędne oraz wyróżnienia, bądź dokona  innego podziału 
nagród.  
8.4. omisja  onkursowa oraz  rganizator zastrzegają sobie prawo do innego podziału 
nagród. 
 
•  yjazd studyjny odbędzie się w drugiej połowie października 2018 roku, a jego uczestnicy 
muszą posiada  ważny dowód osobisty lub paszport. 
•  yjazd studyjny nie może by  zamieniony na ekwiwalent pieniężny  
• Regulamin Parlamentu  uropejskim określa, że w dniu wizyty zwiedzający muszą mie   
ukończony  4 rok życia. 
 

§9 
TERMINARZ 

 
8.1.Termin nadsyłania prac mija z dniem 3 . 8.2018 roku; 
 waga:  od uwagę brana będzie data stempla pocztowego nadesłanej pracy; 
8.2. race nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę; 
8.3. ista laureatów zostanie opublikowana w dniu  2 września 2018 r. na stronie 
internetowej Organizatora konkursu tj.:http://www.saryusz-wolski.pl 
8.4.    gali wręczenia nagród  aureaci   onkursu  zostaną  powiadomieni  przez  
Organizatora  telefonicznie bądź mailowo; 
 
  

 
§10 

PRAWA AUTORSKIE 
 
 .  czestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że: 
• posiada pełnię praw autorskich do  otogra i i przenosi je na organizatora w zakresie 
niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania; 
• przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora konkursu bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w  stawie o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego  994 r. ( z.  . z 2    r. poz.    ), w 
tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cy rową, wystawiania, 
udostępniania na stronach internetowych www.saryusz-wolski.pl  oraz we wszelkich 

http://www.saryusz-wolski.pl/
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materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym dotyczących obchodów    -lecia 
 dzyskania  iepodległości przez  olskę, bez względu na sposób ich zwielokrotniania  
i wprowadzania do obrotu. 
2.  rganizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 
wypłacania honorariów autorskich. 
3.  rganizator uzyskuje sobie prawo do bezpłatnego prezentowania prac na 
okolicznościowych  wystawach,  materiałach  promujących konkurs oraz we wszystkich 
publikacjach, prezentacjach oraz w ramach programów  V, a także na innych nośnikach 
przetwarzania danych;. 
 

§11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
11.1. szystkie nadesłane prace wraz z nośnikami przechodzą na własnoś  biura 
niezrzeszonego posła do  arlamentu  uropejskiego  acka  aryusz –  olskiego  z siedzibą  
w  odzi przy ul.  ewolucji  9 5 r. nr 9, jako dokumentacja  onkursu; 
11.2. głoszenie  otogra ii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że  otogra e złożone na konkurs zostały wykonane 
samodzielnie. 
11.3. n ormacje na temat  onkursu można uzyska : 
w  ekretariacie biura niezrzeszonego  osła do Parlamentu Europejskiego  
Jacka Saryusz-Wolskiego, 
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 
90-273  ódź 
tel. 42 630 22 07  
adres e-mail: biuro@jaceksaryusz-wolski.pl  
oraz na stronie www.saryusz-wolski.pl  
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@jaceksaryusz-wolski.pl
http://www.saryusz-wolski.pl/
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             1  

FO MUL     G OS E    DO  O  U SU 

„FOTO NA 100-STO” 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

               : ..................................................................................................................  

 

         DRE      ŁY: ...................................................................................................  

 

NR TEL.: ..................................................................................................................................... 

 

ADRES E-MAIL:........................................................................................................................  

 

I                  E       D   ER    E      REG        Ł  

 GŁ        R C :..............................................................................................................  

 

 Y  Ł  R CY.......................................................................................................................... 

 

  EJ CE  Y         DJ C  :........................................................................................ 

1.  świadczam   iż jestem autorem pracy zgłoszonej na konkurs pod tytułem „Foto 

na 100-sto”; 

2.  yrażam zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez biuro poselskie dr Jacka Saryusz – 

Wolskiego na potrze y przeprowadzenia  onkursu zgodnie z ustaw  z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926  

z p  n. zm.  w zakresie niez  dnym do prawidłowego przeprowadzenia  onkursu  

wyłonienia  aureat w i przyznania nagr d oraz w celac  promocji  onkursu.  

3. „ świadczam  że zapoznałem(-am  si  z treści  regulaminu  kt rego warunki 

akceptuj ; 

4.  świadczam  że zapoznałem(-am  si  z treści  regulaminu  akceptuj  jego 

warunki i wyrażam zgod  na udział mojej c rki / syna w konkursie. 

 

...........................................................................                            ................................................ 

Podpis Opiekuna /Podpis Uczestnika Konkursu                                           Miejscowoś , data  

 
 

 

 

 


