
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Tuchów 670 lat miasta - wędrówki” 



Regulamin konkursu fotograficznego 

„Tuchów 670 lat miasta - wędrówki” 

 
§ 1 

Przepisy ogólne 

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Tuchowa, Rada Miejska w Tuchowie i Komitet 

Obchodów 670-lecia Tuchowa, z siedzibą Dom Kultury, 33-170 Tuchów, ul. Chopina 10 zwany 

dalej Organizatorem. 

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki naszego miasta i gminy, poprzez 

prezentację prac fotograficznych o walorach historycznych, architektonicznych, kulturowych 

i przyrodniczych Miasta i Gminy Tuchów. 

W konkursie może wziąć udział każdy za wyjątkiem członków Jury i Komitetu Obchodów 670-

lecia Tuchowa. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków 

wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

 

§ 2 

Temat „Tuchów 670 lat miasta - wędrówki” 

Kategorie: 
Kategoria „Przyroda” 
Kategoria „Architektura” 
Kategoria „Człowiek” 
Kategoria otwarta 

 

§ 3 

Przepisy dotyczące prac 

1) Zdjęcia nadesłane na konkurs muszą jednoznacznie wskazywać, że zostały wykonane na 

terenie Miasta i Gminy Tuchów. 

2) Uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 3 fotografie z każdej kategorii. 

3) Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, a autor musi posiadać do nich pełne 

prawa autorskie. 

4) Fotografie konkursowe przyjmowane będą w dwóch jednocześnie wymaganych 

formach określonych w dalszej części regulaminu terminem "prace": 

- forma cyfrowa, zapis na płycie CD/DVD plików JPG, TIFF (długość dłuższego boku min. 

3508px przy rozdzielczości 300dpi) 

- odbitki, format 21,0x29,7cm 

5) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac w trakcie przesyłki pocztowej lub kurierskiej. 

6) Każda praca powinna być oznaczona godłem (pseudonimem) autora. Na zdjęciu i na 

płycie CD/DVD nie powinna znajdować się żadna inna informacja o uczestniku poza 



wyżej wspomnianym godłem. Pliki znajdujące się na płycie CD/DVD powinny nosić 

nazwę wg. schematu: nr_zdjęcia_tytuł_godło.jpg 

7) W małej kopercie podpisanej godłem autora należy umieścić dane zapisane na kartce: 

imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail, wykaz nadesłanych 

prac z opisem oraz podpisana klauzula: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Tuchów 670 lat miasta 

- wędrówki” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 

z późniejszymi zmianami)”. 

8) Prace wraz z małą kopertą z danymi osobowymi, należy umieścić w jednej dużej kopercie 

zaadresowanej na adres Organizatora. 

9) Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie udzielane są Organizatorowi wszelkie  

prawa majątkowe do prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 

r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)." 

10) Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz 

z biorącym udział w Konkursie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7. 

 

§ 4 

Terminarz i ocena prac 

Czas trwania konkursu: od 04 stycznia 2010 do 03 lipca 2010 roku. Ogłoszenie wyników 

konkursu: 23 lipca 2010r., otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród: 30 lipca 

2010r. 

 

Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

 

Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych fotografii. 

Jury decyduje o: 

� zakwalifikowaniu prac do wystawy - ewentualnym umieszczeniu fotografii 

w pokonkursowym wydawnictwie, 

� przyznaniu nagród i wyróżnień. 

Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo. 

 

Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

Zwycięzcy i uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach listownie lub telefonicznie 

do 25 dnia po zakończeniu konkursu. 

Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.tuchow.pl 

 



§ 5 

Nagrody i wyróżnienia 

Organizator przewiduje trzy nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii. 

Organizator ufunduje nagrody rzeczowe, zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych. 

 

§ 6 

Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs 

Nadesłanych na konkurs prac Organizator nie odsyła. Organizator uzyskuje prawo do 

umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) 

w lokalnej prasie, w wydawanych przez siebie materiałach oraz na stronach portalu 

internetowego (www.tuchow.pl). 

Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie. 

 

 


