
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

WOLONTARIUSZ W OBIEKTYWIE 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego organizo-
wanego w ramach projektu „WOLONTARIUSZ W OBIEKTYWIE”, zwanego dalej Konkursem. 
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli 
Św. Ursuli (SMUL). 
3. Realizacja Konkursu w ramach projektu jest współfinansowana przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 
4. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu szamotulskiego województwa wielkopol-
skiego Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§ 2 Cel i tematyka konkursu 
1. Celem Konkursu jest: 
- zwrócenie uwagi młodych łudzi na obszary, w które mogą się zaangażować, aby nieść pomoc 
innym. 
- promowanie ruchu woluntarystycznego. 
2. Zdjęcia nadesłane na Konkurs powinny ukazywać wolontariusza lub grupę wolontariuszy w 
akcji, tzn. w konkretnym działaniu. Zdjęcia powinny stanowić swoistą promocję pracy wolun-
tarystycznej. 
 

§ 3 Warunki uczestnictwa 
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko i spełniają-
cych kryterium wiekowe, o którym mowa w § 2 ust. 2. w danym regionie.  
2. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjum, liceum oraz technikum w wieku od 12 do 
24 lat.   
3. Prace Konkursowe, o których mowa w § 4 ust. 2, można zgłaszać w dwóch kategoriach: 
a) Praca ucznia gimnazjum (symbol - A) – uczeń musi uczęszczać do gimnazjum w dniu złożenia 
Pracy Konkursowej; 
b) Praca ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (symbol - B) – uczeń musi uczęszczać do li-
ceum/technikum w dniu złożenia Pracy Konkursowej. 
4. Konkurs uważa się za ogłoszony od momentu publikacji niniejszego Regulaminu na stronie 
www organizacji i na Facebook.  
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
6. Miejsce wykonania zdjęcia ograniczone jest do terenu województwa wielkopolskiego. 
7. Czas wykonania zdjęcia jest ograniczony do 2 lat wstecz od daty ogłoszenia Konkursu. 
8. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora i nie podlegają 
zwrotowi. 
9. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem 
Prac Konkursowych. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie Prac Konkurso-
wych przesyłanych pocztą. 
 

§ 4 Zasady zgłaszania prac konkursowych 
1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić Pracę Konkursową w jednej z kategorii wymienionych 
w  § 3 ust. 3. 
2. Poprzez Pracę Konkursową rozumie się fotografię lub zestaw fotografii (praca konkursowa 
może składać się z maksymalnie do 3 zdjęć w danej kategorii – każda fotografia będzie rozpa-
trywana osobno), związanych z tematyką konkursu. 
3. Fotografie powinny posiadać 1 autora. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 



4. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu. 
5. Prace konkursowe należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD): 

a) pliki cyfrowe należy zapisać jako JPG z maksymalną jakością. 
b) pliki cyfrowe powinny zawierać w nazwie: symbol kategorii (A lub B), inicjały autora  

                  oraz numer zdjęcia w zestawie (przykład: A_SM_1.jpg, A_SM_2.jpg, A_SM_3.jpg). 
c) w zgłoszeniu należy podać miejsce zrobienia zdjęcia oraz wydarzenie/akcję w której  

                  uczestniczył sfotografowany wolontariusz lub grupa wolontariuszy. 
d) korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach  

                  odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej (redukcja koloru,  
                  rozjaśnianie, kontrastowanie). Wszelkie inne zmiany, w tym fotomontaż, są  
                  niedopuszczalne. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia wymagań tech-
nicznych Regulaminu. 
7. Pracę konkursową wraz z Formularzem Zgłoszeniowym, należy złożyć osobiście, drogą pocz-
tową lub drogą elektroniczną na adres: SMUL, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 62-045 Pniewy 
(adres mailowy: stowarzyszenie@smul.pl) z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. 
8. Przy elektronicznym nadesłaniu Pracy Konkursowej, należy załączyć zeskanowany wypeł-
niony i podpisany załącznik (Formularz Zgłoszeniowy) oraz zadbać o otrzymanie elektronicz-
nego potwierdzenia dot. otrzymania i przeczytania wiadomości. 
9. Uczestnik Konkursu składa Pracę Konkursową do dnia 25 października 2016 r. Decyduje 
data wpływu Pracy do siedziby Stowarzyszenia Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. 
Ursuli wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do ni-
niejszego Regulaminu. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 
10. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców 
lub prawnych opiekunów, wpisaną do dodatkowej rubryki na Formularzu Zgłoszeniowym. 
  

§ 5 
Komisja konkursowa 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursu na czas trwania 
Konkursu. 
2. W skład Komisji wchodzą 4 osoby. 
3. Zadaniem Komisji jest: 
a) rzetelna, sumienna i obiektywna ocena nadesłanych prac, 
b) wybór laureatów konkursu. 
4. Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych Kapitule pozostawia się 
możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlają specyfikę prac 
zgłoszonych do Konkursu. 
5. Członkowie Komisji dokonują oceny nadesłanych prac nie znając danych personalnych ich 
autorów. 

 
§ 6 

Sposób wyłonienia laureatów 
1. Zgłoszone Prace Konkursowe kwalifikowane są pod względem formalnym przez Koordyna-
tora Projektu. 
2. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół, w którym zostaną odnotowane osoby i zdję-
cia, którym przyznano nagrody za I, II i/lub III miejsca. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  dnia 30 października 2016 r. 
4. Organizator będzie kontaktować się z laureatami konkursu: osobiście, drogą telefoniczną, 
e-mailem bądź za pośrednictwem poczty. 
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.smul.pl w oraz na stronie konkursu 
https://www.facebook.com/smulpl/  
 

https://www.facebook.com/smulpl/


 
§ 9 

Ochrona danych osobowych 
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz iden-
tyfikacji uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i 
nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
2. Dane Uczestników Konkursu, zawarte w Formularzach zgłoszeniowych, którzy nie zostali 
nagrodzeni nie będą upublicznione. 
3. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. 
 

§ 10 
Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że: 
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe zgłoszonych 
fotografii, 
b) jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, 
c) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fo-
tografii, w tym brak praw wymienionych powyżej. 
2. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze zgłoszonych fo-
tografii (w sposób nieograniczony czasowo) w dowolnym celu, a w szczególności w celu: 
a) realizacji działań promujących ruch woluntarystyczny; 
b) organizacji wystawy prac laureatów;  
c) promowania projektu „Wolontariusz w Obiektywie”, działań Stowarzyszenia i instytucji 
wspierającej projekt; 
d) dokonywania opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadza-
nia zmian i modyfikacji zdjęć. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz wa-
runki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Or-
ganizatora. 
2. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu +48 501 898 986 
lub wysyłając zapytanie na adres stowarzyszenie@smul.pl 
 
Załączniki: 
1. Formularz Zgłoszeniowy 

mailto:stowarzyszenie@smul.pl

