
 

1 
 

Regulamin konkursu fotograficznego pn. 

„ŚWIĘTOKRZYSKIE - NATURAlnie” 

§ 1 

Postanowienia ogólne     

             

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa, w szczególności warunki 

uczestnictwa, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania laureatów 

w konkursie fotograficznym pod nazwą: „ŚWIĘTOKRZYSKIE NATURAlnie”, zwanym 

dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce -  

Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych.   

§ 2 

Cel i tematyka konkursu 

Tematyka konkursu związana jest z ukazaniem Regionu Świętokrzyskiego jako miejsca bogatego 

w ciekawe przyrodniczo miejsca, a także prezentacja atrakcji turystyczno-krajoznawczych Regionu 

Świętokrzyskiego ze szczególnym  uwzględnieniem walorów przyrodniczych i naturalnych. Zdjęcia 

mają identyfikować region jako ekologiczne i urokliwe miejsce nie skażone działalnością człowieka.  

Cele konkursu: 

1. Poznawanie i upowszechnianie walorów turystyczno-krajoznawczo-przyrodniczych Regionu 

Świętokrzyskiego z uwzględnieniem szeroko pojętego aspektu ekologicznego.  

2. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozwijanie i kształtowanie postaw przyjaznych 

naturze. Podnoszenie świadomości w zakresie właściwych postaw pro-środowiskowych 

i pro-ekologicznych (tzw. edukacja ekologiczna). 

3. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią – uwrażliwienie na piękno ziemi 

świętokrzyskiej i zachęcanie do jego utrwalania w postaci fotografii.     

4. Konkurs skoncentrowany jest na zdjęciach obrazujących sens i wysiłek wkładany 

w ekologiczne zachowania i starania oraz inwencja twórcza i aspekt artystyczny nadesłanego 

obrazu.  

5. Zwycięskie zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych Organizatora, w wydawnictwach elektronicznych i papierowych, w tym 

w kalendarzach.  
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§ 3 

Zakres terytorialny i uczestnicy 

1. Konkurs kierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z całej Polski. 

2. Konkurs obejmuje następujące kategorie wiekowe: 

a) Dzieci i młodzież do 18 lat; 

b) Osoby powyżej 18 lat. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców 

lub prawnych opiekunów.  

4. Każdy uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika wraz z propozycją fotografii jest 

zobowiązany przekazać na adres fotokonkurs@sejmik.kielce.pl podpisany i zeskanowany 

formularz zgłoszenia.   

§ 4 

Zasady i kryteria konkursu 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i składa się z jednego etapu. 

3. Fotografie powinny być autorską interpretacją tytułu konkursu. 

4. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do trzech (3) propozycji różnych fotografii. 

5. Każda z proponowanych fotografii powinna spełniać następujące kryteria: 

a) format JPG o wymiarach minimalnie 1920x1280 pikseli, w plikach nieprzekraczających 

10 MB, z zastrzeżeniem, że autor odpowiada za jakość (w tym rozdzielczość, stopień 

kompresji i inne parametry techniczne) przesłanych fotografii. Wady plików będą wpływały 

na ocenę pracy. 

b) nie może naruszać praw osób trzecich oraz powinna być wolna od wad prawnych (nie może 

być zabroniona przez prawo), 

c) nie może naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w szczególności dotyczy to treści 

powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, scen obscenicznych, treści obrażających 

uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, scen przedstawiających przemoc albo 

materiały o tematyce rasistowskiej, naruszających prawo do prywatności, zawierających 

materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi), bez zgody 

uprawnionych.  

mailto:fotokonkurs@sejmik.kielce.pl


 

3 
 

6. Nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania 

elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany oryginalnej kompozycji. Nie dopuszcza się 

fotografii z naniesionymi znakami (np. daty, itp.). Dopuszczalne jest dokonywanie 

podstawowych, nieznacznych zmian w zakresie kadrowania, korekcji jasności, kontrastu 

i barw przesyłanych prac. 

7. Należy zgłaszać wyłącznie zdjęcia, które są wynikiem indywidualnej pracy twórczej 

uczestnika Konkursu i które nie biorą udziału w innym konkursie oraz nie były dotąd 

publikowane i nagradzane. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania prac niespełniających powyższych 

wymogów. 

9. Wszelkie koszty związane z wykonaniem Fotografii uczestnik ponosi we własnym zakresie.  

§ 5 

Warunki uczestnictwa i termin nadsyłania prac 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych zajmujących się fotografią nieprofesjonalnie. 

Za profesjonalistę uważa się osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą, zatrudnioną 

na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną, której przedmiotem jest 

wykonywanie fotografii. Ponadto, z konkursu wyklucza się osoby, które są członkami 

stowarzyszeń artystycznych zrzeszających osoby zajmujące się fotografią. Przystępując do 

konkursu uczestnik oświadcza, że spełnia ten warunek. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także osoby 

współpracujące z Organizatorem w sposób stały, na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i rodzice 

małżonków. Wykluczenie to dotyczy także członków komisji konkursowej. Przystępując do 

konkursu uczestnik oświadcza, że spełnia ten warunek.  

3. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są bezpłatne i całkowicie 

dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

5. Fotografie konkursowe wraz z obligatoryjnym formularzem zgłoszenia należy 

przesłać w terminie do 10.11.2022 r.  na adres: fotokonkurs@sejmik.kielce.pl    

6. Organizator dopuszcza także możliwość udostępniania przez Uczestników linka do strony 

zawierającej tylko i wyłącznie propozycje zdjęć do niniejszego Konkursu. Udostępniając link 

w wiadomości e-mail należy obowiązkowo załączyć formularz zgłoszenia.  

mailto:fotokonkurs@sejmik.kielce.pl
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7. W przypadku trudności technicznych napotkanych przy przesyłaniu zdjęć na ww. adres 

e mail, dopuszcza się przekazanie propozycji fotografii na nośniku typu pendrive/płyta 

CD/DVD wraz z podpisanym i zeskanowanym formularzem zgłoszenia. W celu przekazania 

nośnika należy skontaktować się z Organizatorem pod nr tel. 41 342 11 90, 41 342 10 04 lub 

mailowo: fotokonkurs@sejmik.kielce.pl   

8. Ww. nośnik zawierający propozycje fotografii oraz podpisany formularz zgłoszenia można 

także przesłać drogą pocztową na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs fotograficzny 

jednocześnie informując o tym fakcie Organizatora drogą mailową. O wpływie zgłoszenia 

decyduje data stempla pocztowego. 

9. Zgłoszenie staje się aktywne w momencie otrzymania od Organizatora zwrotnej wiadomości 

e-mail potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.  

10. W konkursie wezmą udział tylko fotografie spełniające warunki wskazane w § 4, nadesłane 

na warunkach, w sposób i w terminie określonym w niniejszym paragrafie. Prace nie 

spełniające wymogów Regulaminu nie będą brane pod uwagę.  

11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem karty zgłoszeniowej ponosi 

uczestnik konkursu.   

§ 6 

Komisja konkursowa 

1. Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa, 

składająca się z 3-5 osób, w tym przedstawicieli Organizatora oraz profesjonalnego fotografa.  

2. Komisja spośród nadesłanych prac wyłoni trzy pierwsze miejsca w każdej z dwóch kategorii 

wiekowych. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych fotografii, przyznać 

wyróżnienia w każdej z dwóch kategorii wiekowych.  

3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

4. Obrady Komisji odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora i będą 

niejawne. Decyzje podejmowane będą zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich 

członków Komisji. Z rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół, zawierający 

m.in. listę laureatów oraz rodzaje przyznanych nagród.  

5. Komisja konkursowa, w związku z niezadowalającym poziomem prac, ma prawo do 

unieważnienia Konkursu.   

6. Decyzje Komisji są ostateczne, prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników i nie podlegają 

zaskarżeniu.   

 

mailto:fotokonkurs@sejmik.kielce.pl


 

5 
 

§ 7 

Ocena prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników 

1. Podczas oceny Fotografii Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

a) zgodność z Regulaminem Konkursu, 

b) spełnienie założeń tematycznych Konkursu, 

c) jakość walorów tematycznych i artystycznych, 

d) oryginalność, pomysł i wrażenie artystyczne.  

2. Ze względu na możliwy różnorodny charakter Fotografii dopuszcza się możliwość 

zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlają specyfikę zgłoszonych do 

konkursu prac.  

3. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

www.swietokrzyskie.pro oraz w mediach społecznościowych Organizatora do dnia 

30.11.2022 r.  

4. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem 

wiadomości e-mail.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w karcie 

zgłoszenia, uniemożliwiające kontakt z Uczestnikiem.   

6. Zwycięskie fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.  

§ 8 

Nagrody w konkursie 

1. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie przyznawane są jedynie dla autorów Fotografii. 

2. Nagrody ufundowane są przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego. 

3. Organizator przewiduje dla Laureatów nagrody w każdej z dwóch kategorii wiekowych: 

a) Pierwsze miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie większej niż 1000 zł (jeden tysiąc zł 

i 00/100)  

b) Drugie miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie większej niż 700 zł (siedemset złotych 

i 00/100) 

c) Trzecie miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie większej niż 500 zł (pięćset złotych 

i 00/100) 

http://www.swietokrzyskie.pro/
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d) Nagrody wyróżnienia po trzy w każdej kategorii – każda o wartości nie większej niż 250 zł 

(dwieście pięćdziesiąt zł i 00/100),  

4. Laureaci są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, zgodnie z art. 21 

ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2021 poz. 1128, z późn. zm.) 

5. Przyznanych nagród nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela 

gwarancji jakości.  

6. Laureatom konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia praw do uzyskania nagrody na 

osoby trzecie. 

7. Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 

jakakolwiek inna nagroda.  

8. Nagrody dla laureatów zostaną przekazane podczas spotkania w siedzibie Organizatora; 

o terminie spotkania Laureaci zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni. Na prośbę 

Laureata nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem poczty na wskazany adres.  

§ 9 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą doręczenia Organizatorowi Fotografii konkursowych, uczestnik Konkursu oraz 

uczestnik Konkursu w imieniu którego działają przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie 

prawni, udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z majątkowych praw 

autorskich przesłanych Fotografii, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania – druk w dowolnej liczbie publikacji 

i w dowolnym nakładzie;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografie utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania fotografii – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w  zakresie przez siebie wybranym, 

w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, TV; publikowanie fotografii na 

stronach internetowych Organizatora, w mediach społecznościowych Organizatora 

i w  wydawnictwach elektronicznych; w formie wystaw, 
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d) wykorzystywanie Fotografii w zakresie działań promocyjnych lub informacyjnych 

Organizatora samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalanie czy eksponowanie 

fotografii na: reklamach świetlnych, prezentacji w formie przestrzennej lub innych, 

dowolnych technikach, w szczególności, w celu autopromocji Organizatora podczas spotkań, 

konferencji, targów i imprez branżowych oraz w ramach wewnętrznych prezentacji 

Organizatora (niepublicznych); 

e) wprowadzanie do pamięci komputera, zapisywanie w pamięci trwałej komputera, 

eksploatowanie na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading). 

2. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 oraz przeniesienie praw własności nośników, jak 

również udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w Regulaminie 

następuje nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych oraz bez 

jakichkolwiek dalszych czynności stron. 

3. Uczestnik Konkursu oraz uczestnik Konkursu, w imieniu którego działają przedstawiciele 

ustawowi lub opiekunowie prawni, wyraża zgodę na wykorzystanie lub rozporządzanie przez 

Organizatora zdjęciem swojego autorstwa oraz na dowolne łączenie zdjęcia z innymi 

zdjęciami.  

4. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem 

praw autorskich do fotografii zgłoszonej do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub 

wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, uczestnik Konkursu oraz 

uczestnik Konkursu, w imieniu którego działają przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie 

prawni, zobowiązuje się, iż bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni 

Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone 

roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty 

procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione 

i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także 

podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego 

z prawem. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do Organizatora.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i obowiązuje do 

momentu przekazanie ostatniej nagrody.  

3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższych warunkach 

uczestnictwa w Konkursie bez podawania przyczyny; a także do przerwania Konkursu lub 

jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięzców, w każdym momencie, bez podawania 

przyczyny. Regulamin dostępny jest na stronie www.swietokrzyskie.pro     

5. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora. 

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1888).  

7. Wszelkie pytania nt. konkursu należy kierować pod adresem: fotokonkurs@sejmik.kielce.pl     

lub nr tel. 41 342 11 90, 41 342 10 04.  

 

Załącznik: formularz zgłoszenia uczestnika 

http://www.swietokrzyskie.pro/
mailto:fotokonkurs@sejmik.kielce.pl

