
 

 

 

REGULAMIN XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO ŻYCIE JEST PIĘKNE 2017  
 

1. CEL KONKURSU 

 

a) Organizatorzy konkursu pragną zachęcić zawodowców, amatorów jak również młodzież do 

fotografowania otaczającego nas świata, pięknych przestrzeni, niezwykłych ludzi, przedziwnych 

sytuacji, wszystko po to, aby zdjęciem uwiecznić ukryte w nich piękno.  

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

 2.  WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

a) W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie 

reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem: 

- pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub 

spółek zależnych od Organizatora, 

- innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 

-  osób najbliższych wobec osób wymienionych w punkcie 2a i 2b powyżej, to jest osób 

będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, 

powinowatym lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu. 

b) Osoby niepełnoletnie do przesłanych zdjęć i formularza zgłoszeniowego wypełnionego 

swoimi danymi muszą dołączyć zaświadczenie ze zgodą na udział w konkursie od rodziców/ 

prawnych opiekunów.  

  

 

 

3. ZASADY KONKURSU  

 

a) Organizator czeka na zgłoszenia do 30.09.2017 r., natomiast ogłoszenie wyników oraz rozdanie 

nagród odbędzie się podczas Gali Finałowej 01.12.2017 r. w Kieleckim Centrum Kultury.  

b) Prace konkursowe powinny nawiązywać do podanych tematów: Miasto, Moda, Natura  

i Kulinaria. 

c) Każdy uczestnik może nadesłać od jednego do ośmiu zdjęć,  maksymalnie po dwa z każdego 

tematu.  

d) Na konkurs będą przyjmowane prace, które wcześniej nie były publikowane w magazynach z 

numerem ISSN lub ISBN. 

e) Prace konkursowe zapisane na płcie CD, DVD lub nośniku pendrajw wraz z wypełnionym 

formularzem zgłoszeniowym należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres Kieleckiego Centrum 

Kultury do 30 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

f)  Prace konkursowe z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym można także wysyłać drogą 

elektroniczną poprzez ogólnodostępne transfery jak Wetransfer.com lub podobne z powiadomieniem 

na adres: zjp@kck.com.pl do 30 września 2017 r. Prosimy nie przesyłać zdjęć drogą mailową.  
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g) Zdjęcia muszą być posegregowane w folderach odnoszących się do konkretnych tematów tj.: 

Miasto, Moda, Natura, Kulinaria. W przypadku zgłoszenia zdjęć tylko w jednej kategorii również 

należy umieścić je w folderze opatrzonym w nazwę danego tematu.  

  

h) Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie. Każde zgłoszenie powinno byś 

opatrzone godłem autora (tj. pseudonim) oraz danymi: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i mail 

autora (w przypadku osób niepełnoletnich, proszę podać dane dziecka oraz przedstawiciela 

ustawowego lub prawnego opiekuna).  

i) Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych płyt CD, DVD, pendrajwów i innych nośników.  

j)  zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik: 

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

prawnych a jego treść jest zgodna  z obowiązującym prawem; 

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

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

- zezwala Organizatorowi, na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do 

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

Konkursu; 

- zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, 

nienawiść rasową lub religijną; 

- wyniki konkursu będą publikowane na stronie www.zjp.kck.com.pl  

 

 

4. WARUNKI TECHNICZNE  
a)    Wszystkie prace muszą być w kadrach prostokąt pionowy - bardzo ważne! 

b)   długość krótszego boku minimum 2250 pikseli 

c)   prace muszą posiadać proporcje boków 3:4 

d)  fotografie nie mogą być powiększane cyfrowo 

e)   akceptowane formaty plików to: jpg, tif 

f)   tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB 

g)   nazwa pliku powinna zawierać godło autora i jednocyfrowy numer fotografii (również w 

przypadku przesłania tylko jednej pracy) oraz ewentualnie tytuł, wg wzoru: godło_numer.jpg lub 

godło_numer_tytuł.jpg.  

h)    Nadesłane prace konkursowe niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą 

rozpatrywane. 

 

 

5. KOMISJA KONKURSOWA 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, 

Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej jury).  

Jury złożone z wybitnych fotografików oraz z osób ze świata kultury niezwiązanych profesjonalnie z 

fotografią, wyłoni 12 laureatów niniejszego konkursu oraz 12 prac wyróżnionych. 
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6. ODBIÓR NAGRÓD 

a) Dla 12 laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości po 1000 zł. 

Zwycięskie fotografie będą tworzyć kalendarz na 2017 rok, dodatkowo prace laureatów zostaną 

umieszczone w specjalnie skonstruowanych kasetonach na budynku Kieleckiego Centrum Kultury. 

b) O przyznaniu nagród Laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie w ciągu 24 

godzin od ogłoszenia wyników Konkursu podczas Gali Finałowej. 

c) Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że 

wiadomość tę otrzymał oraz przesłać swoje dane osobowe w celu przygotowania dokumentów. 

Nagrodę rzeczową Laureat odbierze osobiście podczas gali 01.12.2017 r. w Kieleckim Centrum 

Kultury. 

d) Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U.nr 14 poz 176 z 2000 r.) 

przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 

zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%. 

  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego 

podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem pozostawienia zarzutów 

i reklamacji bez rozpoznania najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. 

Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty 

wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:  

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

przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły 

wyższej, 

b) nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi przesyłki (tj. autorskiego kalendarza) spowodowane nie 

podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem, 

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

Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się 

postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

 Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu 

Konkursu w trakcie trwania Konkursu.  


