
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Selfie z Podgórza”

1. Organizator

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Selfie z Podgórza” jest  „Młodzieżowa Rada 
Dzielnicy XII” - grupa projektowa Fundacji "Wygrajmy Siebie" przy współpracy, Domu 
Kultury ,,Podgórze”, Rady Dzielnicy XII i Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Józefa 
Lassoty.  Patronat  honorowy  nad   konkursem  objął  Przewodniczący  Rady  Miasta 
Krakowa – Bogusław Kośmider.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Cel Konkursu

Celem  Konkursu  jest  pobudzenie  kreatywności  młodych  ludzi,  którzy  poprzez 
uczestnictwo  w Konkursie,  czynnie  mogą  poznawać  dziedzictwo  i  historię  Podgórza 
i utrwalać ją na fotografii. Jest to związane z obchodem ważnej uroczystości, jaką jest 
100 – lecie przyłączenia Podgórza do Krakowa, dodatkowo jest to promocja Dzielnicy 
Podgórze, jak i innych dzielnic podgórskich wśród wielu środowisk.

3. Uczestnicy
 
W  Konkursie  może  wziąć  udział  każdy,  kto  fotografuje,  zarówno  amator,  jak 
i zawodowiec.

4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz

Konkurs trwa od 20.04.2015 roku do 12.05.2015 roku.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1. Wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego  (do  pobrania  na  stronie  internetowej)  i 

przesłanie go na mail.
2. zaakceptowanie  warunków  uczestnictwa  w  Konkursie  na  www  formularzu 

zgłoszeniowym

Prace konkursowe może przesyłać jedynie Uczestnik, który dopełni wszystkich wyżej 
wskazanych czynności formalnych.
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W  Konkursie  wezmą  udział  prace  fotograficzne,  które  spełnią  wymogi  techniczne 
opisane w regulaminie.

Poprzez  przesłanie  zdjęcia  na  Konkurs,  Uczestnik  potwierdza,  że  zapoznał  się  z 
regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych

Jeden Uczestnik może przesłać  jedno  zdjęcie. Praca musi zostać wykonana popularnym 
stylem „selfie” tzn. jest to zdjęcie wykonane „z ręki” samemu sobie. Uczestnik może 
użyć  do  tego  dowolnego  sprzętu  fotografującego.  vZalecane  jest  umieszczenie  w 
obszarze zdjęcia ciekawego, z punktu widzenia Uczestnika, miejsca w Podgórzu.

Jako  Podgórze  Organizator  definiuje  obszar  krakowskich  dzielnic:
VIII  Dębniki
IX  Łagiewniki – Borek Fałęcki
X  Swoszowice
XI Podgórze Duchackie
XII Prokocim – Bieżanów
XIII Podgórze

Proporcje  zdjęcia,  czyli  widoczność  twarzy  w  stosunku  do  tła  pozostawiamy 
Uczestnikowi dowolnie.

Prace prosimy wysyłać na mail mrd12krakow@gmail.com do 12 maja godzinny 18:00.

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 13.05.2015
Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury w składzie: 
Aleksandra  Żelazowska-  Przewodnicząca  Młodzieżowej  Rady  Dzielnicy  XII
Tomasz  Guzik  –  Prezes  Zarządu  Fundacji  ,,Wygrajmy  Siebie”
Zbigniew Kożuch – Przewodniczący Rady Dzielnicy XII
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych zdjęć w kampaniach 
reklamowych  i/lub  materiałach  reklamowych  Organizatora  bez  obowiązku 
wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania 
zdjęć.
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7. Nagrody 
Nagrodą w konkursie będzie wyjazd do Warszawy i zwiedzanie Sejmu RP  dla laureatów 
konkursu. Jest  to nagroda zafundowana przez Posła na Sejm RP Józefa Lassotę. Wyjazd 
odbędzie się  22 maja br.  Dodatkowe nagrody,  będą wręczone na gali  Fundacji,  która 
odbędzie się 30 maja br. O godzinie 16.30  w Dworze Czeczów w Krakowie. 

8. Postanowienia dodatkowe 

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem 
w Konkursie.

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs 
w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także 
tych nienagrodzonych) w publikacjach i działaniach promocyjnych Organizatora. 

Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego 
zdjęć  przez  Organizatora,  na  co  każdy  Uczestnik  wyraża  zgodę,  zgłaszając  się  do 
Konkursu. 

Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Uczestnik  przesyłając  prace  na  Konkurs  przenosi  nieodpłatnie  na  Organizatora  bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych 
zdjęć na wszystkich pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania zdjęć. 
Dotyczy to szczególnie:
1) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych zdjęć w dowolnej formie, 

m.in. choć nie wyłącznie w postaci wydrukowanej i/lub CD-ROM-u;
2) wprowadzania  zdjęć  w  całości  lub  we  fragmentach  do  pamięci  komputera  oraz  

publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęć w 
czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);

3) używania  całości  lub  fragmentów  zdjęć  w  materiałach  informacyjnych 
i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych).

Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić 
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora 
nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w zdjęciach i/lub w 
związku  ze  zdjęciami  praw osób  trzecich,  w tym osobistych  lub  majątkowych  praw 
autorskich.
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9. Postępowanie reklamacyjne
 
Postępowanie  reklamacyjne  nie  dotyczy  werdyktu  jury,  który  stanowi  wyraz 
subiektywnej oceny zdjęć przez członków jury.

10. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator  może w każdym terminie unieważnić Konkurs i  nie  rozstrzygnąć go bez 
podania przyczyn.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych 
przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu 
w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. 

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  znajdują 
powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., 
Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
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