
Regulamin Konkursu Fotograficznego  

„Selfie z choinką” 
 

1. Organizator  

Organizatorem Konkursu jest  Urząd Miejski w Kietrzu , z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 

48-130 Kietrz (dalej zwany: „Organizatorem”).  

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej 

zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.kietrz.pl  

 

2. Celem Konkursu jest: 

- propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu;  

- upowszechnianie tradycji i klimatu świąt Bożego Narodzenia;  

- promocja Gminy Kietrz;  

- opublikowanie najlepszych fotografii na stronie internetowej; 

- wykorzystanie fotografii do celów promocji Gminy Kietrz. 

 

3. Uczestnicy  

W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje, zarówno amator, jak i 

zawodowiec zamieszkujący teren Gminy Kietrz (dalej zwany: „Uczestnikiem”). 

 

   

4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz  

 Konkurs trwa od 20 grudnia 2020 roku do 10 stycznia 2021 roku.  

 W konkursie wezmą udział tylko zdjęcie udostępnione na portalu Facebook pod 

#SelfiezChoinkaKietrz2020.  

 Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

- Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy 

- Wypełnione Oświadczenie o miejscu zamieszkania  

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej www.kietrz.pl oraz w Urzędzie 

Miejskim Kietrzu 

 Zgłoszenie  można także przesłać drogą mailową, na adres email: oswiata@kietrz.pl w 

terminie wskazanym w Regulaminie tj. najpóźniej do 10.01.2021 roku (włącznie) 

mailto:oswiata@kietrz.pl


Zdjęcia przesłane po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane przez 

Jury konkursu. 

 Rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich podpisują, wraz z biorącym udział w 

konkursie, formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w punkcie 4. 

 

 

5. Wymagania, jakim powinny odpowiadać zgłoszone do konkursu zdjęcia: 

- Zdjęcie musi być wykonane przy choince, 

- Na zdjęciu musi być uczestnik konkursu, 

- Zdjęcie można wykonać w dowolnym stylu i dowolną techniką, 

- Każdy Uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie. 

 

 

 

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu  

 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 stycznia 2021 roku.  

 Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury  

 W skład jury wchodzą:  

- Agnieszka Gogolewska, 

- Wiesław Janicki, 

- Sylwia Maciaszczyk, 

- Piotr Wołoszyn, 

- Paulina Szczygieł. 

 Werdykt jury jest ostateczny.  

 Ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej do dnia 30 stycznia 2021 roku, poprzez 

umieszczenie ich na stronie internetowej www.kietrz.pl.   

 Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową bądź 

telefonicznie do dnia 30 stycznia 2021 r.  

 Oceniane będą przede wszystkim wartości takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne, 

pomysłowość, oryginalność fotografii, prezentacja piękna choinki oraz jakość 

wykonania fotografii.  

 Nagrody zostaną wręczone osobiście. 

 

 

 



7. Nagrody  

 Nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 

 Publikacja wybranych fotografii lokalnej gazecie.  

 

8. Postanowienia dodatkowe  

 Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich 

uczestnictwem w Konkursie.  

 Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na 

Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.  

 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w 

publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych.  

 Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania 

jego zgłoszonych prac w działaniach promocyjnych Konkursu i Miasta Kietrz, na co 

każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.  

 Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora.  

 Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych 

prac na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania prac. 

Dotyczy to szczególnie:  

a. wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie, 

m.in. choć nie wyłącznie w postaci książki i CD-ROM-u;  

b. wprowadzania prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz 

publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w 

czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);  

c. używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

Organizatora, drukowanych i elektronicznych (internetowych).  

 

 Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić 

Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na 

Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w 

pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.  

 

 



9. Postanowienia końcowe  

 Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

 Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez 

podania przyczyn.  

 Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.  

 Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika 

konkursu warunków niniejszego regulaminu. 

 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają 

prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.  

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz 

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

2020 r., poz. 288). 


