
REGULAMIN XII EDYCJI  

„OGÓLNOPOSLKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ŻYCIE JEST PIĘKNE” 

 

§ 1.  

Konkurs  

1. Niniejszy regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia XII edycji „Ogólnopolskiego 

Konkursu Fotograficznego Życie Jest Piękne”.  

2. Organizatorem konkursu jest Kieleckie Centrum Kultury. 

3. Celem Konkursu jest zachęcenie zarówno zawodowców, jak i amatorów do fotografowania 

otaczającego ich świata, pięknych przestrzeni, zabawnych sytuacji, radosnych chwil                          

i uwieczniania ukrytego w nich piękna. 

4.  Fotografie przysyłane na konkurs mają dowodzić słuszności tezy, że Życie jest piękne!  

 

§ 2.  

Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być również osoba niepełnoletnia, która uzyska pisemną zgodę 

rodzica (opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego), którą należy dołączyć do 

przesyłanych zdjęć i formularza zgłoszeniowego.  

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 

a. pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek 

zależnych od Organizatora, 

b. osoby biorące udział w opracowaniu i organizacji Konkursu, 

c. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w punkcie 3a i 3b § 2, tj. osoby będące wobec 

takiej osoby małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.  

 

§ 3. 

Zasady konkursu 

1. Prace konkursowe zapisane na płycie CD, DVD lub nośniku pendrive wraz z wypełnionym 

formularzem zgłoszeniowym należy wysłać pocztą tradycyjną w kopercie z dopiskiem – „XII 

Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Życie Jest Piękne” do 10.10.2018 r. na 

adres: Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce. 

2. Termin uznaje się za zachowany jeżeli nadanie przesyłki nastąpi przed jego upływem w 

polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.) Nadesłanie pracy 

konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu. 



3. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym można także wysłać 

drogą elektroniczną poprzez ogólnodostępne transfery, tj. wetransfer.com lub podobne z 

dopiskiem „XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Życie Jest Piękne” do 

30.09.2018 r. na adres: zjp@kck.com.pl. Prosimy nie przesyłać zdjęć drogą mailową. 

4. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się podczas Gali Finałowej 7.12.2018 r. w 

Kieleckim Centrum Kultury. 

5. Prace konkursowe powinny nawiązywać do podanych tematów: Miasto, Moda, Natura i 

Kulinaria.  

6. Każdy uczestnik może nadesłać od jednego do ośmiu zdjęć, po dwa z każdego tematu. 

7. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace, które nie były wcześniej publikowane w 

magazynach z numerem ISSN lub ISBN. 

8. Uczestnikowi Konkurs przysługuje tylko jedno zgłoszenie. Każde zgłoszenie powinno być 

opatrzone godłem autora (tj. pseudonimem) oraz danymi: imię, nazwisko, adres, numer 

telefonu i adres e-mail autora. W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia należy 

dołączyć dodatkowo dane rodzica (opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego).  

9. Organizator nie zwraca nadesłanych płyt CD, DVD, pendriwów lub innych nośników.  

10. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik: 

a. oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad 

prawnych a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem, 

b. udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w zakresie 

niezbędnym do jego publikacji w serwisach www. oraz w prasie w celu promocyjnym, 

c. zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym 

do publikacji w: kalendarzu, serwisie internetowym oraz w publikacjach związanych z 

promocją Konkursu, 

11. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego, w szczególności treści wulgarnych, obscenicznych, propagujących 

przemoc, nienawiść rasową lub religijną. 

12. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie www.zjp.kck.com.pl oraz na stronie 

facebookowej konkursu.  

 

§ 4. 

Warunki techniczne 

1. Wszystkie prace muszą być wykonane w kadrach prostokąt pionowy – bardzo ważne! 

2. Długość krótszego boku: min. 2250 pikseli. 

3. Prace muszą posiadać proporcje boków 3:4. 

4. Fotografie nie mogą być powiększane cyfrowo. 

5. Akceptowane formaty plików to: jpg, tif. 

http://www.zjp.kck.com.pl/


6. Tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil RGB. 

7. Nazwa pliku powinna zawierać godło autora oraz ewentualny tytuł, wg wzoru: 

godło_tytuł_jpg. 

8. Nadesłane prace konkursowe niespełniające powyższych warunków regulaminowych nie będą 

rozpatrywane.  

 

§ 5.  

Komisja Konkursowa 

1. Organizator powoła Komisje Konkursową celem zapewnienia prawidłowej organizacji i 

przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń, 

wartości artystycznej zdjęć, wyłonienia osób nagrodzonych oraz wyróżnionych w Konkursie.  

2. Komisja Konkursowa, złożona z wybitnych fotografików oraz osób ze świata kultury 

niezwiązanych profesjonalnie z fotografią, wyłoni 12 laureatów Konkursu oraz 12 prac 

wyróżnionych.  

 

§ 6.  

Nagrody w Konkursie  

1. Dla 12 laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne wysokości po 1000 zł.  

2. Zwycięskie fotografie będą tworzyć kalendarz na 2019 r., drukowany przez Organizatora 

Konkursu. Dodatkowo prace laureatów zostaną umieszczone w specjalnie skonstruowanych 

kasetonach na budynku Kieleckiego Centrum Kultury w terminie grudzień 2018-grudzień 

2019. 

3. 12 prac wyróżnionych w konkursie będzie tworzyć kalendarz biurkowy na 2019 rok, 

drukowany przez Organizatora Konkursu. 

4. O przyznaniu nagród Laureaci zostaną poinformowani drogą mailową bądź telefonicznie w 

ciągu 24 godzin po obradach Komisji Selekcyjnej. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 

podczas Gali Finałowej Konkursu. 

5. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej informację na temat wyników Konkursu 

Laureat obowiązany wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w której potwierdzi otrzymanie 

informacji dotyczącej wyników Konkursu oraz zamieści swoje dane osobowe. 

6. W przypadku zaistnienia obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 1 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) 

Organizator przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu 

Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%.  

 

 

 



§ 7. 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji 

Konkursowej.  

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej na adres Kieleckiego Centrum Kultury 

(25-334 Kielce, Plac Moniuszki 2b) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

Reklamacje, które wpłyną do Komisji Konkursowej po terminie nie będą uwzględniane.  

3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania ich przez Komisję Konkursową. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie 

powiadomiony pisemnie.  

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 

przewidzieć lub którym nie był w stanie zapobiec, 

b. niedoręczenie uczestnikowi przesyłki (tj. autorskiego kalendarza) z powodu niepodania przez 

uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem, 

c. świadczone przez Pocztę Polską i inne firmy kurierskie usługi pocztowe.  

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik.  

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie. Każdy uczestnik 

konkursu wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie na warunkach określonych w 

Regulaminie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go. 

3. Administratorem danych osobowych jest Kieleckie Centrum Kultury Kielce Pl. Moniuszki 2b. 

4. Dane osobowe autorów prac będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady /UE/ 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wyłącznie w celu 

przeprowadzenia XII edycji konkursu fotograficznego "Życie jest piękne" po wyrażeniu 

zgody przez autora. 

5. Dane osobowe autorów prac do 16 roku życia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, będą przetwarzane po 

wyrażeniu zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego autora. 

6. Autor pracy, lub rodzic /opiekun prawny/ autora do 18 lat, wyraża zgodę na nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawach autorskich i pokrewnych /Dz.U Z 1994 roku, Nr 24, poz.83/, w formie fotografii, 

materiałów informacyjnych gromadzonych na stronach internetowych Kieleckiego Centrum 



Kultury, albumów lub wydawnictw, oraz rejestracji audio-video na potrzeby organizacji XII 

Edycji konkursu fotograficznego "Życie jest piękne" 

Autor pracy, lub rodzic / opiekun prawny /, może nie wyrazić zgody na rozpowszechnianie 

wizerunku. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w punkcie 6 § 8, Organizator Konkursu 

opublikuje informację na stronie: www.zjp.kck.com.pl.  

9. Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i 

interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.  


