
 
REGULAMIN VI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
“ZAMOŚĆ I ROZTOCZE W OBIEKTYWIE” 

 
1. PRZEPISY OGÓLNE 
 
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Centrum Kształcenia Zawodowego 
 i Ustawicznego w Zamościu. 
1.2. Patronem honorowym jest Prezydent Miasta Zamościa Pan Marcin Zamoyski  
oraz Roztoczański Park Narodowy. 
1.3. Patronem medialnym jest portal internetowy Zamość onLine - www.zamosconline.pl. 
1.4. Celem Konkursu jest popularyzacja fotografii wśród młodzieży szkolnej i ukazanie 
piękna Zamościa i Roztocza. 
1.5. W Konkursie może brać udział każdy uczeń gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, 
który zajmuje się fotografią amatorsko, z wyjątkiem pracowników Organizatora i członków 
Jury oraz ich najbliższych rodzin. 
1.6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych  
w niniejszym regulaminie. 
1.7 sponsorem konkursu jest Biuro Turystyki – ROZTOCZE TRAVEL  
www.zamosc-roztocze.travel.pl 
 
2. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC 
 
2.1. Każdy uczestnik może nadesłać po jednym zdjęciu na każdy temat: 
2.1.1 „Zamość – miasto Idealne” 
2.1.2 „Roztocze – Roztoczańskie Krajobrazy “. 
2.2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które 
wcześniej nie były nagradzane. 
2.3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach tematycznych. 
2.4. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs w formie elektronicznej. 
2.5. Prace należy wysyłać adres: cku.konkursfotograficzny@gmail.com z dopiskiem: 
KONKURS FOTOGRAFICZNY)  oraz dołączyć informacje z następującymi danymi 
identyfikującymi autora: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły, oraz klasa, której autor zdjęć 
jest uczniem, wykaz nadesłanych prac z opisem (tytuł pracy i miejsce wykonania) 
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 
jakości technicznej. 
2.7. Fotografie zostają nadesłane w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF 
o rozmiarze 1200 – 1600 pikseli (większy bok). 
2.8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora V Konkursu Fotograficznego, w celach wynikających z regulaminu tego 
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs 
nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, 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)." 
2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 
wymienionych wyżej wymogów. 



2.10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych 
jak również z niego wyłączonych. 
 
3. TERMINARZ 
 
3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 20 marca 2014 roku (decyduje data dostarczenia 
przesyłki e-mail organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne 
spowodowane czynnikami zewnętrznymi). 
3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
3.3. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 31 kwietnia 2014 roku. 
Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie 
wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo. 
3.4. Wyniki Konkursu, oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane  
na stronach CKZiU www.cku.zamosc.pl oraz Zamość onLine www.zamosconline.pl 
3.5. Uroczyste rozdanie nagród, oraz wystawa najlepszych i wyróżnionych prac (wernisaż 
Konkursu) odbędzie się w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
ul Akademicka 8 22-400 Zamość (parter budynku dawnej Akademii Zamojskiej). 
O terminie uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni. 
 
4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 
4.1. Organizator przewiduje następujące nagrody: 
4.1.1. za zajęcie I miejsca – fotograficzny aparat cyfrowy; 
4.1.2. za zajęcie II miejsce – sprzęt fotograficzny; 
4.1.3. za zajęcie III miejsca – sprzęt fotograficzny; 
4.1.4. Wyróżnienia – albumy fotografii. 
 
5. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH 
 
5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie CKZiU Zamość, Zamość onLine oraz 
w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. 
5.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych  
na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie 
materiałach promocyjnych. 
5.3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi 
nieodpłatnie, na podstawie regulaminu konkursowego pkt. 2.8. 


