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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
Z OKAZJI 100-TNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

PT. „FOTO NA 100” 
  
§1 

 PRZEPISY OGÓLNE  
 
1.1.Zasady  Konkursu  określa  niniejszy  Regulamin,  który  wchodzi  w  życie  z  dniem 
rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia tj. 1.07-31.08 2018 roku. 
1.2.Nadesłanie pracy na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych  
w niniejszym Regulaminie. 
 

§2 
ORGANIZATOR KONKURSU 

 
2.1.Organizatorem  Konkursu  pt.  „Foto na 100”  jest  biuro Jacka Saryusz-Wolskiego 
niezrzeszonego posła do Parlamentu Europejskiego ziemi łódzkiej z siedzibą przy ul. Rewolucji 
1905 r., nr 9 w Łodzi. 
 

§3 
TEMATYKA KONKURSU 

 
3.1.Temat konkursu „Foto na 100” związany jest ze 100-tną rocznicą Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę”. 

 
§4 

UCZESTNICY KONKURSU 
 

4.1.Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych z Łodzi i woj. łódzkiego. 
4.2.Uczestnikami konkursu stają się autorzy nadesłanej fotografii. 
4.3.Autorem fotografii może być tylko jedna osoba. 
4.4.Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  
 

 
§5 

CELE KONKURSU 
 
5.1.Uczczenie 100-lecia Niepodległości Polski; 
5.2.Kształtowanie postaw wobec wartości i tradycji narodowych;  
5.2.Rozwijanie zainteresowania historią kraju; 
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5.3.Promocja i pokazanie piękna Polski;  
5.3.Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez rozwijanie zdolności plastycznych; 
5.4.Zaangażowanie dzieci i młodzież w działalność twórczą; 
5.5.Wspieranie uczniów uzdolnionych poprzez rozwijanie u nich wrażliwości artystycznej  
i kreatywności. 
 
 

§6 
ZASADY UCZESTNICTWA 

 
6.1.Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać fotografię  pt „Foto na 100” z okazji „100-tnej 
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę” ukazującą historyczne piękno Polski. 
6.2.Przesłane zdjęcie musi być zrobione na terenie Polski. 
6.3.Praca nie może być nagrodzona w innych konkursach. 
6.4.Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami 
fotograficznymi, a także z zastosowaniem technik komputerowych (graficznych).  
6.5.Zdjęcie należy przesłać organizatorowi w jednym z 2-óch sposobów:  
• Drogą elektroniczną na adres: biuro@jaceksaryusz-wolski.pl  z dopiskiem: „Foto na 100-sto” 
Plik ze zdjęciem zapisany w formacie JPEG o minimalnej rozdzielczości 150 ppi. 
• Drogą pocztową na adres:  
Biuro niezrzeszonego Posła do Parlamentu Europejskiego   
Jacka Saryusz-Wolskiego 
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9,  
90-273 Łódź,  
z dopiskiem: „Foto na 100” 
Plik ze zdjęciem zapisany na nośniku elektronicznym (np. płycie CD/DVD) w formacie JPEG, 
minimalna rozdzielczość 150 ppi.  
6.6.Do zdjęć należy dołączyć kartę informacyjną (załącznik Nr 1) zawierającą następujące 
dane: imię i nazwisko uczestnika, adres szkoły, numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika, 
imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego powstała praca, tytuł pracy, miejsce 
wykonania zdjęcia oraz oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zdjęć i zgodę na jego 
przetwarzanie i publikowanie.  
 

§7 
JURY KONKURSOWE 

 
7.1 Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 
7.2.Komisja Konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę: 
a. zbieżność z tematem konkursu; 
b. pomysłowość; 
c. wartość artystyczną; 
7.3.Decyzje Komisji o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie.  
7.4.Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie 
7.5.Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie lub drogą 
elektroniczną. 
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§8 
NAGRODY 

 
8.1.Komisja Konkursowe wyłoni laureatów w 2 kategoriach wiekowych:  
KATEGORIA I – Szkoły Podstawowe i Gimnazja  
- za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe 
KATEGORIA III – Szkoły Ponadgimnazjalne 
- za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe 
 NAGRODA SPECJALNA - wyjazd studyjny do Brukseli*  
8.2.Pozostałym uczestnikom konkursu organizator przyzna dyplomy. 
8.3.W zależności od wartości artystycznej nadesłanych prac Komisja Konkursowa może 
również przyznać nagrody równorzędne oraz wyróżnienia, bądź dokonać innego podziału 
nagród.  
8.4.Komisja Konkursowa oraz Organizator zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. 
 
• Wyjazd studyjny odbędzie się w drugiej połowie października 2018 roku, a jego uczestnicy 
muszą posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. 
• Wyjazd studyjny nie może być zamieniony na ekwiwalent pieniężny  
• Regulamin Parlamentu Europejskim określa, że w dniu wizyty zwiedzający muszą mieć  
ukończony 14 rok życia. 
 

§9 
TERMINARZ 

 
8.1.Termin nadsyłania prac mija z dniem 31.08.2018 roku; 
Uwaga: Pod uwagę brana będzie data stempla pocztowego nadesłanej pracy; 
8.2.Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę; 
8.3.Lista laureatów zostanie opublikowana w dniu 12 września 2018 r. na stronie internetowej 
Organizatora konkursu tj.:http://www.saryusz-wolski.pl 
8.4.O gali wręczenia nagród Laureaci  Konkursu  zostaną  powiadomieni  przez  Organizatora  
telefonicznie bądź mailowo; 
 
  

§10 
PRAWA AUTORSKIE 

 
10.1.Z chwilą przesłania/dostarczenia zdjęć do Organizatora pełnoletni Uczestnik lub 
rodzic/przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika: 
a)oświadcza, iż Uczestnik jest wyłącznym twórcą fotografii w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych i przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże 
fotografii, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich; 
b)oświadcza, iż fotografie nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, 
a także uzyskał wymagane prawem zgody na rozpowszechnianie fotografii w ramach Konkursu 
oraz w zakresie poniższej licencji; 
c)udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani 
terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) 



Regulamin Konkursu Fotograficznego – „Foto na 100” 

 4 

na korzystanie z fotografii w celach promocyjnych i informacyjnych Konkursu, na wszystkich 
znanych w dniu Zgłoszenia polach eksploatacji, w tym w szczególności: 

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, 
techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, 
drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, 
techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do 
pamięci komputera, zapis czasowy i trwały oraz sporządzanie kopii takich zapisów; 
archiwizacja zapisów; 

• w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne 
udostępnianie w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, 
społecznościowych, multimedialnych i komputerowych), wykorzystanie interaktywne; 

• wykorzystywanie w materiałach Organizatora w tym: promocyjnych, informacyjnych, 
publikacjach pokonkursowych. 

10.2. Prace zgłoszone do Konkursu będą wykorzystywane w szczególności na wystawach 
pokonkursowych, serwisach internetowych Organizatora, oficjalnych profilach Organizatora 
na portalach społecznościowych, prezentacjach multimedialnych, publikacjach 
pokonkursowych. 
10.3. Korzystanie z fotografii w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie  
z poszanowaniem praw osobistych Uczestnika. 
 

§11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
11.1.Wszystkie nadesłane prace wraz z nośnikami przechodzą na własność biura 
niezrzeszonego posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz – Wolskiego  z siedzibą  
w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, jako dokumentacja Konkursu; 
11.2.Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane 
samodzielnie. 
11.3.Informacje na temat Konkursu można uzyskać: 
w Sekretariacie biura niezrzeszonego Posła do Parlamentu Europejskiego  
Jacka Saryusz-Wolskiego, 
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 
90-273 Łódź 
tel. 42 630 22 07  
adres e-mail: biuro@jaceksaryusz-wolski.pl  
oraz na stronie www.saryusz-wolski.pl  
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE! 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

„FOTO NA 100-STO” 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 
(Powyższe oświadczenie składane jest razem ze zdjęciami na Konkurs) 

IMIĘ I NAZWISKO: ..................................................................................................................  
 
NAZWA I ADRES SZKOŁY: ...................................................................................................  
 
NR TEL.: ..................................................................................................................................... 
 
ADRES E-MAIL:........................................................................................................................  
 
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA POD KIERUNKIEM, KTÓREGO POWSTAŁA 
ZGŁOSZONA PRACA:..............................................................................................................  
 
TYTUŁ PRACY.......................................................................................................................... 
 
MIEJSCE WYKONANIA ZDJĘCIA:........................................................................................ 

1. Oświadczam,  iż jestem autorem pracy zgłoszonej na konkurs pod tytułem „Foto na 
100-sto”; 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez biuro poselskie niezrzeszonego 
posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz – Wolskiego na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym 
do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i przyznania 
nagród oraz w celach promocji Konkursu.  

3. „Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu, którego warunki 
akceptuję; 

4. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego 
warunki i wyrażam zgodę na udział mojej córki / syna w konkursie. 
 

...........................................................................                            ................................................ 
Podpis Opiekuna /Podpis Uczestnika Konkursu                                           Miejscowość, data  

 
 
 


