
Regulamin 
 

Konkursu Fotograficznego "Foto żart” " - 2013 
 

I. Przepisy ogólne 
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Foto żart” jest Fundacja 
dla dzieci z siedzibą w Piasecznie przy ul. Czajewicza 28 A  
2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich 
 

II. Przepisy dotyczące prac 
 

1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. 
2. Technika wykonania prac jest dowolna. 
3. Prace powinny być związane z tematem. 
4. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac  
5. Rozmiary nadesłanych fotografii powinny wynosić  20x30 cm. Do konkursu kwalifikują 
się tylko prace nadesłane wraz  z  wersją elektroniczną. 
6. Do koperty (zaadresowanej na adres: Fundacja dla dzieci ul. Czajewicza 28 A; 05-500 
Piaseczno)  należy włożyć: 
-  zdjęcie bądź zdjęcia  wraz z  dodatkową  wersją elektroniczną . Zdjęcia powinny być 
podpisane  i zawierać następujące  informacje:  imię, nazwisko, tytuł,  wiek, adres 
zamieszkania, telefon, e-mail, a w przypadku uczniów - nazwę szkoły;  
7.  Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 
jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających 
wyżej wymienionych wymogów. 
8. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba 
nadsyłająca: 
-  posiada prawa autorskie do zdjęć i  przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia 
jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom 
Konkursu. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i  osoby sportretowane 
wyrażają zgodę na  ich publikowanie, również dla celów reklamowych Konkursu. 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania zdjęć  o treściach powszechnie 
uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich, zawierających treści 
pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.  
10.  Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac 
zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych. 
 

III. Terminarz 
 

1. Termin nadsyłania prac mija 6 maja  2013 r. 
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. 
4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie. 
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych  Fundacji dla 
dzieci oraz w lokalnej prasie.  
6. Prace zwycięskie i wyróżnione  będą prezentowane  podczas  imprezy plenerowej 
 Piaseczyńska Wiosna Muzyczna dnia 19 maja na Rynku w Piasecznie. 
 

IV. Nagrody 
 



1. Organizator przewiduje nagrody za pierwsze miejsca w obydwu  kategoriach 
wiekowych , nagrody rzeczowe za II i III miejsca oraz nagrody specjalne.  
2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 
 

V. Wykorzystanie prac 
 

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronach internetowych organizatora 
oraz w prasie. 
2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych 
wystawach, materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych. 
3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 
oraz zgodą na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym 
wizerunku fotografowanych osób). 
 

 

 

 

 


