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Regulamin Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego 

"Lubelskie i Münsterland w obiektywie – międzynarodowy konkurs fotograficzny" 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster (ul. M. Skłodowskiej-

Curie 3, 20-029 Lublin, tel. 081 534 61 91). 

2. Przedmiotem fotografii są krajobrazy Lubelszczyzny. 

3. Międzynarodowy konkurs odbywa się równolegle w Polsce i w Niemczech – w dwóch miastach 

partnerskich: Lublin i Münster. Uczestnicy polskiej edycji konkursu wysyłają na konkurs zdjęcia 

krajobrazów Lubelszczyzny, uczestnicy niemieckiej edycji konkursu wysyłają na konkurs zdjęcia 

krajobrazów Münsterland. 

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich fotografujących będących amatorami w 

dziedzinie fotografii zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. 

5. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie. Zdjęcia mogą nadsyłać tylko autorzy 

zdjęć, którzy są również właścicielami praw autorskich do tych zdjęć. 

6. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. 

7. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną na adres: wobiektywie.konkurs@gmail.com 

8. Prace w formacie JPG o dłuższym boku w wymiarze co najmniej 3000 pikseli i w plikach 

nieprzekraczających 3MB należy nadsyłać w formie załączników do listu elektronicznego.  

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

dyskwalifikowane. 

10. W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich autor ma obowiązek załączyć ich 

deklarację/pozwolenie wykorzystania wizerunku, w innym przypadku zdjęcie będzie wykluczone z 

konkursu. 

11. Do e-maila ze zdjęciami nadsyłanymi na konkurs należy załączyć zeskanowany kompletnie 

wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 

Brak załączonego formularza, niekompletne wypełnienie formularza, niewyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych lub niepodpisanie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich 

do nadsyłanych zdjęć równoznaczne jest z dyskwalifikacją. 

12. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność 

organizatorów, którzy przejmują prawa autorskie do nadesłanych prac.  

13. Zdjęcia należy nadsyłać do 07.09.2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w 

październiku 2012 roku. 

14. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Najpierw jury w Lublinie wybierze 25 

najlepszych prac, jako kolejny etap oceny, jury w Münster wybierze z tych 25 zdjęć pierwsze, 

drugie i trzecie miejsce. W przypadku wpłynięcia mniejszej ilości zdjęć, jury wybierze najlepsze 

zdjęcia w ilości mniejszej niż 25. 
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15. Decyzje jury są ostateczne. W przypadku równego podziału głosów pozostałych członków jury 

przewodniczący ma głos decydujący o wyniku konkursu. 

16. 25 najlepszych prac zostanie pokazanych na międzynarodowej wystawie w Lublinie i w Münster 

wspólnie z 25 najlepszymi zdjęciami z niemieckiej edycji konkursu. W przypadku wpłynięcia 

mniejszej ilości zdjęć, na wystawie zostaną pokazane zdjęcia uznane przez jury za najlepsze w 

ilości mniejszej niż 25. 

17. Autorzy wybranych przez jury najlepszych prac zostaną powiadomieni o werdykcie jury pocztą 

elektroniczną. 

18. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w 

dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się 

do rozpowszechniania w ramach działań Stowarzyszenia Obywatelskiego Lublin-Münster. 

19. Organizatorzy nie zwracają zdjęć nadesłanych na konkurs i zastrzegają sobie prawo do 

dysponowania fotografiami, które będą wykorzystywane na zasadzie bezpłatnej licencji w 

działalności organizatorów i partnerów konkursu (publikacje, foldery, plakaty, wydruki 

wielkoformatowe, wystawa itp.). 

20. Organizatorzy przewidują następujące nagrody rzeczowe: za pierwsze miejsce - Miesięczny Kurs 

Fotografii Cyfrowej z możliwością zamiany na zniżkę 500zł na inne kursy w Lubelskiej Szkole 

Fotografii; za drugie miejsce - Weekendowy Kurs Fotografii z możliwością zamiany na zniżkę 

250zł na inne kursy w Lubelskiej Szkole Fotografii; za trzecie miejsce - nagroda rzeczowa. 

21. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

22. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas otwarcia międzynarodowej wystawy zdjęć w 

Lublinie w listopadzie 2012 roku. 

23. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 

24. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 

marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 

133 poz.833 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na 

powyższe w formie przesłania do organizatora podpisanego oświadczenia zawartego w 

formularzu zgłoszeniowym. Zeskanowany formularz należy wysłać e-mailem razem ze zdjęciami. 

25. Organizatorzy zastrzegają sobie, że nie ponoszą odpowiedzialności za: 

- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie byli w stanie 

przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych, w tym siły wyższej; 

- niewręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych lub ich 

błędnym podaniem; 

26. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny. 


