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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
„POCZTÓWKA Z WAKACJI W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM” 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU  
1.1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „Pocztówka z wakacji w powiecie 

kamiennogórskim”, zwanego dalej Konkursem są Starostwo Powiatowe w Kamiennej 
Górze, portal internetowy powiatowa.info oraz Księgarnia „Atena”, zwani dalej 
Organizatorami.  

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 sierpnia 2012 r. i trwać będzie do 30 września 2012 
r. W tym czasie organizatorzy czekać będą na prace zgłaszane przez uczestników 
konkursu.  

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 października 2012 r.  
 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA  
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub zespół osób, np. rodzina lub 

grupa przyjaciół (zwani dalej Uczestnikami).  
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatorów.  
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie, w określonym w p. 1.2. 

terminie, pracy konkursowej, czyli:  
a) od 1 do 5 zdjęć;  
b) gotowe projekty pocztówek.  

2.4. Każde ze zgłoszonych zdjęć oceniane będzie indywidualnie. Zdjęcia powinny 
prezentować widoki z powiatu kamiennogórskiego. Fotografie mogą być poddane 
obróbce graficznej i opatrzone napisem/hasłem promującym powiat kamiennogórski. 

2.5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 
Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3., oznacza 
akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.  

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego  
z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy 
systemu Uczestnika.  

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 
odebraniem prawa do nagrody. 

2.8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
 

3. KONKURS  
3.1. Celem konkursu jest promocja powiatu kamiennogórskiego. 
3.2. Prace konkursowe publikowane będą na stronach internetowych Organizatorów oraz 

zaprezentowane podczas pokonkursowej wystawy. 
3.3. Nagrodzone prace będą wydane w formie pocztówki. 

 
4. ZASADY KONKURSU  
4.1. Do Konkursu zgłaszać można: 

a) fotografie wykonane podczas wakacji spędzonych w powiecie kamiennogórskim  
b) gotowe projekty pocztówek. 

4.2. Fotografie mogę przedstawiać okolice Kamiennej Góry, Lubawki, Marciszowa, jak 
również takie zakresy tematyczne, jak „Szlakiem krajobrazu”, „Szlakiem historii”, 
„Aktywnie na szlaku”. 

4.3. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez 
Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa 
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osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków 
obiektów oraz praw prezentowanych osób.  

4.4. Uczestnik zgłasza fotografie, informację o miejscu wykonania i dane osobowe  
do Konkursu e-mailem na adres promocja1@kamienna-gora.pl. Zdjęcia i dane 
Uczestnika stanowić powinny załączniki do maila.  

4.5. Zgłaszane fotografie muszą spełniać następujące warunki: 
• wymiar dłuższego boku fotografii – 3000 pikseli 
• plik powinien być zapisany w formacie JPG 

4.6. Aby pocztówka mogła być prawidłowo wydrukowana, zgłaszane projekty muszą 
spełniać następujące warunki:  

• plik powinien być w formacie EPS, JPG, PDF 
• rozdzielczość bitmap 350 dpi 
• kolorystyka CMYK 
• wszystkie czcionki zamienione na krzywe 
• spady po 3 mm na stronę 
• pasery formatowe 
• praca wycentrowana na stronie 
• prosimy nie dołączać profili kolorystycznych 
• w celu uzyskania „głębokiej” czerni nie wolno przekraczać wartości kolorów: 

C-50%, M-40%, Y-40%, K-100%.  
• ważne elementy powinny być oddalone od linii cięcia min. 3 mm 
• nie przyjmujemy projektów z Corela, dlatego prosimy o wyeksportowanie 

projektu do formatu TIF - 350 dpi CMYK." 
4.7. W osobnym pliku należy zapisać dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres, w 

miarę możliwości telefon i e-mail). 
4.8. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że 

przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe  
do fotografii i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.  

4.9. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby, Uczestnik 
jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie  
i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką 
zgodę na piśmie.  

4.10. Zgłoszenie fotografii lub projektu pocztówki do Konkursu jest równoznaczne z 
udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na 
stronach internetowych należących do Organizatorów, na wystawach 
podsumowujących konkurs, materiałach promujących Organizatorów i sponsorów 
oraz materiałach promujących powiat kamiennogórski.  

4.11. Konkurs jest moderowany przez Organizatorów. Moderacja w Konkursie polega na 
prawie Organizatorów do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności 
poinformowania o tym Uczestnika, fotografii, która:  

a. narusza prawo obowiązujące w Polsce, 
b. narusza prawa i uczucia osób trzecich,  
c. zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. 

fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do 
nienawiści i przemocy), 

d. zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie 
Patentowym,  

e. narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.  
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4.12. Usunięte przez Moderatorów fotografie wliczają się do limitu fotografii, jakie każdy 
Uczestnik ma prawo wystawić w Konkursie. Nie ma możliwości podmienienia 
fotografii.  

 
5. ROZSTRZYGNI ĘCIE KONKURSU I NAGRODY  
5.1. Ocena nadesłanych fotografii dokonywana będzie przez Jury powołane przez 

Organizatorów.  
5.2. Każdy z członków jury będzie mógł przyznać punkty dziesięciu najlepszym jego 

zdaniem pracom. Praca najwyżej oceniona otrzyma 10 punktów, druga – 9, trzecia – 8, 
czwarta – 7, piąta – 6, szósta – 5, siódma – 4, ósma – 3, dziewiąta – 2, dziesiąta – 1 
punkt. Po zsumowaniu punktów przyznane zostaną miejsca poszczególnym pracom.  

5.3. Niezależnie od werdyktu Jury, przyznana zostanie nagroda za zdjęcie wyłonione  
w głosowaniu internautów, które rozpocznie się w momencie publikacji pierwszego 
zdjęcia, a zakończy 30 września 2012 roku o godzinie 23.59. Głosowanie Internautów 
prowadzone będzie poprzez system SMS Premium. 

5.4.   Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent 
pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody 
należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. 

5.5.   Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 
trzecie.  
 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 
6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej 

Organizatorów do dnia 31 października 2012 r.  
6.2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów o przyznaniu im 

nagród i dokładnej dacie i terminie wręczenia nagród pocztą elektroniczną.  
6.3. Nagrody zostaną wręczone każdemu ze zwycięzców podczas otwarcia wystawy 

podsumowującej konkurs.  
6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.  
6.5. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie 

Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu 
wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości 
zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych 
Organizatorów i sponsorów i w innych publikacjach Organizatorów i sponsorów oraz 
w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników 
Konkursu.  

6.6. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 
danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora 
danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.  
 

7. PRAWA AUTORSKIE  
7.1. Uczestnik Konkursu poprzez dostarczenie pracy oświadcza, że przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także że 
wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, 
wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony 
w Regulaminie,  

7.2. Uczestnik udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęć i opisu 
w celach promocji powiatu kamiennogórskiego na następujących polach eksploatacji:  



Strona 4 z 4 

 

a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką,  
b. wprowadzenie do pamięci komputera,  
c. publikacji na stronach internetowych Organizatorów,  
d. wystawienia w miejscach wskazanych przez fundatorów nagród,  
e. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,  

public relations, promocji działań Organizatorów i promocji powiatu 
kamiennogórskiego.  

7.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie 
z niniejszym Regulaminem.  

7.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: 
imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę  
na korzystanie z prac, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie 
anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją 
Organizatorów.  

7.5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć 
zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia  
za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 
udostępniania zdjęć.  

7.6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione  
na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora 
wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym  
w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej 
oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały 
autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy,  
a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich 
jako współautora czy wykonawcy.  

7.7. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików 
zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatorów.  

7.8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami  
z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych  
z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane 
z roszczeniami takich osób.  
 

8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI  
8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu  

z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić 
reklamację w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być 
przesłana listem poleconym na adres: Konkurs „Pocztówka z wakacji w powiecie 
kamiennogórskim” Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 
15, 58-400 Kamienna Góra. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą 
rozpatrywane.  

8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów w ciągu 30 
dni od ich zgłoszenia. Organizatorzy rozpatrzą zgłoszone reklamacje i poinformują 
pisemnie zgłaszającego reklamacje o zajętym stanowisku.  
 

9. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  
9.1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: 

promocja1@kamienna-gora.pl. 
9.2. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego 

wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 


