
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Temat konkursu

1. Tematem konkursu jest szeroko pojęta tematyka pszczelarstwa, pszczół i produktów pszczelich. 

Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Gospodarstwo Pasieczne ,, Sądecki Bartnik ,, sp. z o.o. 33 – 331 Stróże 235

Prace konkursowe

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac. Wyraźnie oznaczony zestaw będzie traktowany, jako jedna praca.
2. Technika wykonania prac dowolna. Mogą być barwne lub czarno-białe.
3. Fotografie powinny mieć format minimalny 30x40 cm, maksymalny 100x70 cm. 
4. Prace nie mogą być poklejone ani oprawione. Nie mogą zawierać białych pasków, napisów, daty itp.
5. Każda praca musi być opisana na odwrocie drukowanymi literami. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko, 

miejscowość, nr telefonu oraz tytuł i nr kolejny fotografii zgodny z kartą zgłoszenia.
6. Nadesłane na konkurs fotografie pozostają w archiwum organizatora i po rozstrzygnięciu konkursu nie będą odsyłane.

Warunki uczestnictwa

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
2. Konkurs dostępny jest dla wszystkich osób fotografujących amatorów i profesjonalistów.
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia.
4. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia wypełnioną czytelnie drukowanymi literami, oraz płytę CD, DVD 

lub pendrive z cyfrowym zapisem nadesłanych prac w formacie jpg lub TIFF 
5. Każdy nośnik cyfrowy należy czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem, najlepiej drukowanymi literami. 
6. Fotografie – dobrze zabezpieczone - z nośnikiem cyfrowym i kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: 

Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik sp. z o.o. 
33 -331 Stróże 235, 
z dopiskiem KONKURS

7. Prace uszkodzone w transporcie lub niespełniające warunków regulaminu nie będą oceniane w konkursie.
8. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne i nieograniczone prawa autorskie i jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem 

osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, oraz posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach 
Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych.

9. Uczestnicy wyrażają zgodę na dowolne, nieograniczone i nieodpłatne ich wykorzystanie przez organizatora.

Terminy

1. Ostateczny termin nadesłania prac:  24.06.22 roku. 
Decyduje data wpłynięcia prac do organizatora.

2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 28.06.22

Nagrody

1. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
I nagroda 2500 zł ,     II nagroda  1500 zł,     III nagroda 1000 zł  
oraz wyróżnienia rzeczowe.

2. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Jury ma prawo innego podziału nagród. Decyzje jury są ostateczne.



Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn – w takim przypadku wszystkie nadesłane 
prace zostaną odesłane do autorów.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkursu i wykorzystywania 
zdjęć do celów związanych wyłącznie z Konkursem oraz w celach informacyjno- marketingowych Organizatora.

3. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883 z późn. zm.)
4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, praw 

do wizerunku lub innych dóbr osobistych osób trzecich związanych z wykorzystywaniem zdjęć, Uczestnik pokryje koszty 
odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
6. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.


