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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„4 PORY ROKU NA ZAMKU  W CHĘCINACH” 

 

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „4 PORY ROKU NA ZAMKU W CHĘCINACH” jest 

jednostka organizacyjny Gminy Chęciny Zamek Królewski w Chęcinach (zwana dalej 

Organizatorem). 

2. Celem Konkursu jest promocja walorów Zamku Królewskiego w Chęcinach.  

 

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA 

3. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie, które są 

obowiązane załączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie – załącznik nr 2 

do niniejszego regulaminu. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział 

w Konkursie, formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym 

członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin. 

5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 

6. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub 

działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi 

obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji 

wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z 

udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej 

nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

regulaminu, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 5. 

 

III. ZASADY KONKURSU I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

8. Konkurs trwa od 1 lipca 2019 roku do  30 czerwca 2020 roku. 

9. Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu „Cztery pory roku na Zamku w Chęcinach”. 

Fotografie powinny obrazować Zamek wkomponowany w każdą z pór roku. 

10. Kompletne zgłoszenie musi zawierać min. 4 zdjęcia – po jednym z każdej pory roku - maksimum 16. 

11. Fotografie powinny być wykonane w 2019 i 2020 roku. 

12. Konkurs przeznaczony jest do wszystkich osób fizycznych zajmujących się fotografią profesjonalnie 

bądź amatorsko.  
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13. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie były 

nagradzane w innych konkursach. 

14. Prace konkursowe zapisane na płycie CD, DVD lub na pendrive wraz z wypełnionymi, 

wydrukowanymi i podpisanymi załącznikami numer – 1, 3 i 5, w przypadku osób niepełnoletnich 

dodatkowo załącznik nr 2 - należy wysłać pocztą tradycyjną na adres Zamku Królewskiego w 

Chęcinach (ul. Małogoska 7, 26-060 Chęciny) lub dostarczyć osobiście do 30.06.2020 r. (decyduje 

data wpłynięcia do biura). 

Prace konkursowe można także wysłać drogą elektroniczną poprzez ogólnodostępne transfery takie 

jak Wetransfer.com lub podobne z powiadomieniem na adres: biuro@zamek.checiny.pl  do 30.06.2020 

r. W tym przypadku należy jednak wysłać pocztą tradycyjną (lub dostarczyć osobiście) w 

niniejszym terminie wydrukowane, wypełnione i podpisane  załączniki o numerze – 1, 3 i 5, w 

przypadku osób niepełnoletnich  dodatkowo załącznik nr 2. 

PROSIMY NIE PRZESYŁAĆ ZDJĘĆ DROGĄ MAILOWĄ! 

15. Każde zgłoszenie powinno zawierać: 

a) Wypełnione i podpisane zgłoszenie udziału (załącznik nr 1); 

b) W przypadku osób niepełnoletnich – wypełnione i podpisane oświadczenie prawnego opiekuna o 

wyrażeniu zgody na udział w konkursie (załącznik nr 2); 

c) Wypełnioną fiszkę informacyjną (załącznik nr 3) wraz z pracami konkursowymi; 

d) Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5); 

e) Prace konkursowe. 

 

IV WARUNKI TECHNICZNE I DYSKWALIFIKACJA 

16. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość). Dłuższy bok 

zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli (rozdzielczość: min 300 dpi). Jedno zdjęcie nie może 

przekroczyć 10 MB, kolory w standardzie: RGB. 

17. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą 

dyskwalifikowane.  

18. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie 

on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie 

zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania 

elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. 

19. Każde zdjęcie powinno być wpisane do fiszki (stanowiącej załącznik nr 3) zawierającej następujące 

informacje: podpis zdjęcia, tytuł, opis oraz datę wykonania. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów 

wymienionych w regulaminie.  

21. Prace zgłoszone bez oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zostaną 

wyłączone z Konkursu.  

mailto:biuro@zamek.checiny.pl
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22. Organizator nie zwraca prac biorących udziału w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z 

niego wyłączonych. 

23. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych 

osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści 

powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, 

obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających 

przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających 

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

 

V OCENA ZDJĘĆ  

24. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 

25. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę m.in. jakość, 

oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii. 

26. Zwycięscy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej lub 

telefoniczną. 

27. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie oraz komunikatach prasowych 

posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w 

Konkursie wyraża zgodę. 

28. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu, co 

nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

VI NAGRODY 

29. Organizator przewiduje przyznanie nagród pieniężnych dla zwycięzców w konkursie fotograficznym. 

Od wypłaconej nagrody lub sumy nagród organizator konkursu zapłaci zryczałtowany podatek 

dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 t. j. z dnia 2018.08.08 z późn. zm.) 

I miejsce: 1 000,00 zł  

II miejsce: 600,00 zł  

III miejsce: 300,00 zł  

Dodatkowo zwycięskie prace będą publikowane na Zamku Królewskim w Chęcinach w formie 

wystawy! 

30. Nagrody pieniężne zostaną przelane na konto podane przez zwycięzców konkursu w ciągu 20 dni od 

daty ogłoszenia wyników.  

31. Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do 

zgłoszonych prac i uznaniem niniejszego regulaminu. 

32. Organizator jest uprawniony do wykorzystania prac nadesłanych na Konkurs w ramach licencji 

udzielonej przez uczestnika wraz ze zgłoszeniem do Konkursu. W razie wątpliwości poczytuje się, że 

licencja udzielona przez uczestnika dotyczy wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu.   
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VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

33. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.zamek.checiny.pl 

34. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już 

nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na 

stronie internetowej www.zamek.checiny.pl 

35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 

36. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:  

 Zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik nr 1) 

 Oświadczenie prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (załącznik nr 2)  

 Fiszka informacyjna (załącznik nr 3) 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 4) 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5) 

37. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. 

 

/Monika Majchrzyk/ 

Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach 

http://www.zamek.checiny.pl/
http://www.zamek.checiny.pl/

