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REGULAMIN 
I KONKURS FOTOGRAFICZNY „MIASTO” 

 
1. Cel konkursu:  

- pobudzenie aktywności twórczej; 
- popularyzacja amatorskiej twórczości fotograficznej.  
 

2. Zasady uczestnictwa:  
 
- konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (pełnoletnich i niepełnoletnich) robiących amatorsko zdjęcia 
z województwa Dolnośląskiego. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie i studenci uczelni wyższych 
kształcących się w kierunku fotografii oraz osoby zawodowo związane z fotografowaniem; 
- fotografie do konkursu mogą zgłaszać wyłącznie ich autorzy 
- zachęcamy do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii, myślenia poza schematami, unikania oczywistych 
obrazów. Tematem konkursu jest MIASTO. Temat ten można interpretować dowolnie;  
- uczestnicy nadsyłają zdjęcia (maksymalnie 3 sztuki) mailem na adres: konkurs@klubanima.pl z dopiskiem 
„konkurs fotograficzny”; 
- w treści maila należy podać dane autora (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, wiek, e-mail); 
- w konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej i ich osoby bliskie; 
- fotografie zgłaszane na konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach, pod warunkiem iż 
nie stanowią własności organizatora tego konkursu. 
 

3. Dane osobowe: 

- administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późniejszymi zmianami) przetwarzanych w związku z 
przeprowadzeniem konkursu jest Organizator. 
- dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora oraz podmioty 
działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami 
oraz przekazania nagród. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
ustawą dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz RODO. Dane osobowe Uczestników 
podawane są przez nich dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich 
poprawiania; 
- komisja konkursowa wybiera zwycięzcę większością głosów; 
przy ocenie prac konkursowych komisja będzie kierowała się kryteriami: 
a) spełnienie założeń ideowych konkursu; 
b) jakością walorów estetycznych i artystycznych. 

4. Kwalifikacje i kryteria oceny 
 
- W mailu należy zamieszczać pliki w formacie JPG o możliwie maksymalnej wielkości i rozdzielczości 
wydruku; 
- Wybór Zdjęcia Roku dokonany zostanie spośród zdjęć, których autorzy prześlą Organizatorowi prace, które 
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umożliwiają ich wydruk w formacie zbliżonym do A4 przy rozdzielczości wydruku 300 dpi, tzn. powinien być 
zachowany minimalny rozmiar ok. 2800 x 2100 pikseli przy rozdzielczości wydruku 300 dpi. Przy niższej 
rozdzielczości wydruku np. 250dpi, rozmiar zdjęcia musi być proporcjonalnie większy i wynosić 3360x2520 
pikseli. 
 

5. Wizerunek osób trzecich 

- Uczestnik konkursu zapewnia i gwarantuje, iż uzyskał zgody od osób, których wizerunek znajduje się na 
zgłoszonych do konkursu zdjęciach, na bezterminowe i nieodwołalne wykorzystywanie ich wizerunku, w tym 
również jego publiczne rozpowszechnianie, o ile przepisy prawa wymagają w danym przypadku uzyskania 
takiej zgody, we wszelkich działaniach, a w szczególności do celów edukacyjnych, informacyjnych, 
reklamowych, promocyjnych i marketingowych; 
- Ponadto Uczestnik konkursu zapewnia, że w pozostałym zakresie zgłoszone przez niego do konkursu 
zdjęcia nie będą naruszały dóbr osobistych innych osób; 
- W zakresie powyższych oświadczeń Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą 
obejmująca w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty sądowe, koszty pomocy prawnej świadczonej w 
celu obrony interesów Wrocławskiego Klubu Anima oraz równowartość świadczeń spełnionych przez 
Organizatora w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, których wizerunek znajduje się na zgłoszonych do 
konkursu zdjęciach z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych. Powyższe nie zwalnia Uczestnika konkursu z 
obowiązku współdziałania z Wrocławskim Klubem Anima w celu skutecznej obrony przed roszczeniami 
takich osób trzecich dotyczących naruszenia praw do ich wizerunku. 

 
6. Termin: 

 
- termin nadsyłania zdjęć upływa - 31 maja 2021 r.  
- ogłoszenie wyników – 2 czerwca 2021 r.  
- wręczenie nagród odbędzie się – 12 czerwca 2021 r.  
 

7. Nagrody :  
 
Jury przyzna następujące nagrody: 
 
1 miejsce – 1000 zł 
2 miejsce – 600 zł 
3 miejsce – 400 zł  
Wyróżnienia – nagrody niespodzianki 
 

8. Uwagi :  
 
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć bez honorarium 
autorskiego. Autor, nadsyłając prace na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację fotografii.  
 


