
REGULAMIN 

konkursu fotograficznego pt. „Natura a człowiek” 

dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

oraz osób dorosłych 

w ramach XVII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 

 

 

Cel i tematyka konkursu 

§ 1 

 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej jako organizator główny XVII Festiwalu 

Nauki i Sztuki w Krakowie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Natura 

a człowiek” – zwany dalej "Konkursem". Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowań nauką 

oraz podniesienie umiejętności fotograficznych i graficznych wśród młodzieży i dorosłych. 

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą w 

Krakowie. 

 

Zasady konkursu 

§ 2 

 
1. Konkurs ma charakter otwarty dla osób fizycznych. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń 

szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub osoba dorosła nie zajmująca się zawodowo 

fotografią. 

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone 

do innego konkursu. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie pojedyncze. 

5. W przypadku uczestników niepełnoletnich lub innych osób nieposiadających pełnej zdolności do 

czynności prawnych należy wypełnić dodatkową część w formularzu zgłoszeniowym zawierającą 

zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych w celach 

związanych z  rozstrzygnięciem konkursu i wystawą. Tym samym warunkiem udziału w konkursie 

osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych jest pisemna zgoda opiekuna 

prawnego na udział w konkursie na warunkach określonych niniejszym regulaminem. 

6. Nadesłanie pracy na Konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie  

i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym: 

 jest autorem/autorką załączonego zdjęcia; 

 osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów 

reklamowych Organizatora  (jednocześnie uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia 

jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi); 

 przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń; 

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr.133 poz. 883); 

 wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanego 

zdjęcia w dowolnym czasie i formie; 

 przekazuje Organizatorowi w przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia nieodpłatnie 

autorskie prawa majątkowe do nadesłanego w ramach niniejszego Konkursu fotografii, bez 

ograniczeń czasowych ani terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w 

szczególności: 



a) utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich 

nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, 

DVD, dyskietce, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie 

kompaktowej, na CD, VCD, CD Romie i plikach MP3,  

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, 

audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, 

drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,  

c) eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania                           

do pamięci komputera i/lub  rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie 

i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,  

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług 

telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL), 

e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony               

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału, 

f) wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, 

WAP) oraz audiowizualnych, 

g) wykorzystanie na stronach internetowych, 

h) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

i) wprowadzania do obrotu, 

j) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania w dowolnej formie, 

k) publiczne udostępnianie w dowolnej formie, 

l) wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji, 

m) wystawiania, 

n) wyświetlania w całości lub we fragmentach, 

o) najmu i/lub użyczania i/lub dzierżawy i/ lub udzielania licencji na wykorzystywania 

komercyjne i inne dowolnym osobom trzecim, 

p) nadawanie za pośrednictwem Internetu, satelity, wizji i fonii przewodowej 

i  bezprzewodowej; 

q) prawa zależne, w tym nieograniczone prawo do wykorzystywania fotografii w formie 

opracowanej, dowolnie bez ograniczeń w czasie, w celach wydawniczych, promocyjnych i 

zarobkowych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu fotografii i tekstów o treści 

powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, 

zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja  

o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna. Uczestnikowi, którego fotografia 

została usunięta z konkursu nie przysługuje zwrot zdjęcia w jakiejkolwiek formie. 

 

Zgłoszenie udziału 

§ 3 

 
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronach www.festiwalnauki.up.krakow.pl lub www.oies.up.krakow.pl (w zakładce „Festiwal 

Nauki i Sztuki”) na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

2. Prace na Konkurs można przesłać listownie na adres: 

Ośrodek Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych 

ul. Jęczmienna 9 

31-268 Kraków 

lub złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka, bądź w Kancelarii Uczelni przy ul. Podchorążych 2  

w Krakowie. 

3. Praca zgłaszana na konkurs musi spełniać poniższe warunki formalne: 

 zdjęcie opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł pracy oraz pseudonim autora;  

 wydrukowany i odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy przez autora; 



 płyta CD lub DVD  opisana wyłącznie pseudonimem autora; 

 zdjęcie, formularz i płyta spakowane do odpowiednio zabezpieczonej koperty z dopiskiem 

„Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2017 - KONKURS FOTOGRAFICZNY ”. 

 

Parametry fotografii 

§ 4 

 
1. Fotografia spełnia podstawowe warunki Konkursu jeśli spełnia jednocześnie wszystkie z 

poniższych warunków: 

 Wywołane zdjęcie: 

- format 20x30cm; 

- papier fotograficzny (nie będą akceptowane prace wydrukowane na zwykłym papierze). 

 Zdjęcie na płycie CD lub DVD: 

- min. szerokość zdjęcia: 1800 pikseli; 

- min. wysokość zdjęcia: 2500 pikseli; 

- min. objętość zdjęcia: 2 MB; 

- max. objętość zdjęcia: 20 MB; 

- format pliku: RAW, JPEG. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii, które 

naruszają powyższe warunki. 

3. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom. 

 

 

 

 

 

Terminy 

§ 5 

 
1. Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do godziny 15:30 w dniu 

28.04.2017 r. (decyduje data wpływu). 

2. Organizator powoła komisję konkursową, która w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2017 r. 

wyłoni laureatów i osoby wyróżnione. 

3. Oficjalne wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniach 24-27.05.2017 r. w trakcie  

XVII Festiwalu Nauki w Krakowie. Szczegóły dotyczące wydarzenia, w tym data oraz informacja  

o wynikach konkursu, zostanie przekazana laureatom nie później niż do 15.05.2017 r. 

4. W przypadku, gdy kontakt z laureatem będzie niemożliwy, lub gdy laureat potwierdzi 

nieobecność na rozdaniu nagród – nagroda zostanie przesłana droga pocztową na adres 

wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

 

Nagrody 

§ 6 

 
1. W konkursie przyznane zostaną nagrody za najlepszą fotografię w trzech kategoriach: 

 Kategoria I: młodzież gimnazjalna 

 Kategoria II: młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych 

 Kategoria III: osoby dorosłe 

2. Organizator przewiduje wyłonienie trzech laureatów (I, II i III miejsce) w każdej kategorii, którzy 

zdobędą nagrody rzeczowe. 

3. Przewidywane są w Konkursie również wyróżnienia (max. 3 wyróżnienia w każdej z kategorii). 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych. 

5. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 



6. W przypadku, gdy zdobycie nagrody wiązać się będzie, na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, z koniecznością uiszczenia podatków, obowiązek ten będzie 

spoczywać na osobie nagrodzonej. 

7. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres e-mail: 

oies_festiwalnauki@up.krakow.pl lub telefonicznie 12 662 79 35 lub 12 662 79 33. 

 

Komisja konkursowa 

§ 7 

 
1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołana zostanie komisja konkursowa, w której skład wejdą 

wytypowani przedstawiciele uczelni wyższych - organizatorów XVII Festiwalu Nauki w Krakowie.  

W pracach Komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele działających w regionie grup 

fotograficznych oraz sponsorzy nagród.  

2. Zadaniem Komisji konkursowej jest: 

 kwalifikacja zgłoszonych prac do udziału w Konkursie; 

 ocena zgłoszonych prac; 

 przyznanie nagród; 

 wybór fotografii przeznaczonych na wystawę. 

3. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: 

 kryteria merytoryczne; 

 wartość artystyczną; 

 jakość techniczną i poziom estetyczny prac. 

4. Komisja konkursowa zbierze się i wyłoni laureatów w terminie określonym w § 5 pkt 2. 

 

Wystawa pokonkursowa 

§ 8 

 
1. Fotografie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zostaną wystawione w siedzibie Ośrodka 

Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

 
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

2.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu. 

4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj. 01 marca 2017 r.  

i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 



 

FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY DLA OSÓB PEŁNOLETNICH 

 

konkursu fotograficznego pt. „Natura a człowiek” 

dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

oraz osób dorosłych 

w ramach XVII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 
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IMIĘ I NAZWISKO:  
 

PSEUDONIM: 
 
 

DATA URODZENIA: 
 
 

ADRES  
ZAMIESZKANIA: 

 
 

SZKOŁA: 
(dotyczy uczniow szkół  
ponadgimnazjalnych) 

 
 

TELEFON 
KONTAKTOWY: 

 

ADRES E-MAIL: 
 
 

TYTUŁ ZGŁASZANEJ 
PRACY:  

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

AUTORA 

Niniejszym oświadczam, że: 
1. Jestem autorem / autorką zgłaszanego do konkursu zdjęcia. 
2. Zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem konkursu fotograficznego „Natura a człowiek”  

i akceptuje jego warunki.   
3. Zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu konkursu, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
4. W całości przysługują mi autorskie prawa osobiste do fotografii załączonej do niniejszego formularza.  

Z chwilą przekazania pracy konkursowej udzielam organizatorom konkursu nieodpłatnej  
i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przesłanej fotografii w zakresie umożliwiającym jej 
rozpowszechnianie poprzez wystawienie oraz publikacje mające na celu promocję i informowanie  
o niniejszym konkursie i realizowanym projekcie. Wyrażam zgodę na druk w dowolnej liczbie publikacji  
i w dowolnym nakładzie, prezentację na wystawie pokonkursowej oraz w innych formach utrwaleń, 
nadających się do rozpowszechnienia, z zachowaniem praw autorskich.  

5. W przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia, przekazuję Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do 
nadesłanej w ramach niniejszego Konkursu fotografii. 

6. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i 
ich publikowanie również dla celów reklamowych Organizatora oraz przyjmuję na siebie wszelkie 
roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi. 
 

Warunkiem uczestnictwa jest przedłożenie, wraz ze zdjęciem, podpisanej zgody osoby sfotografowanej 

o następującej treści: „Ja ….. (numer PESEL: …..) udzielam zgody na wykorzystywanie mojego wizerunku 

w ramach konkursu fotograficznego „Natura a człowiek” przez autora fotografii, jak i organizatora - bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, dla celów konkursowych, promocyjnych, reklamowych i zarobkowych” 

 
                          ……………………………………………………………                                 ……………………………………………………………                      
                                           miejscowość, data                                                                    czytelny podpis Autora 
 



 

FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 

 

Konkurs fotograficzny pt. „Natura a człowiek” 

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

w ramach XVII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 
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IMIĘ I NAZWISKO: 
 
 

PSEUDONIM: 
 
 

DATA URODZENIA:  
 

ADRES  
ZAMIESZKANIA: 

 
 

SZKOŁA: 
(dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych) 
 
 

TELEFON 
KONTAKTOWY: 

 

ADRES E-MAIL:  
 

TYTUŁ ZGŁASZANEJ 
PRACY: 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  

AUTORA 

Niniejszym oświadczam, że: 
1. Jestem autorem / autorką zgłaszanego do konkursu zdjęcia. 
2. Zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem konkursu fotograficznego „Natura a człowiek”  

i akceptuje jego warunki.   
 

……………………………………………………………                                 ……………………………………………………………                      
                                             miejscowość, data                                                                    czytelny podpis Autora 

O Ś W I A D C Z E N I E 

RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie fotograficznym mojego dziecka  ……………….………………………….. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu 

konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

3. Mojemu dziecku w całości przysługują autorskie prawa osobiste do fotografii załączonej do niniejszego 
formularza. Z chwilą przekazania pracy konkursowej udzielam organizatorom konkursu nieodpłatnej  
i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przesłanej fotografii w zakresie umożliwiającym jej 
rozpowszechnianie poprzez wystawienie oraz publikacje mające na celu promocję i informowanie  
o niniejszym konkursie i realizowanym projekcie. Wyrażam zgodę na druk w dowolnej liczbie publikacji  
i w dowolnym nakładzie, prezentację na wystawie pokonkursowej oraz w innych formach utrwaleń, 
nadających się do rozpowszechnienia, z zachowaniem praw autorskich.  

4. W przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia przez moje dziecko, przekazuję Organizatorowi autorskie 
prawa majątkowe do nadesłanej w ramach niniejszego Konkursu fotografii. 

5. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i 
ich publikowanie również dla celów reklamowych Organizatora oraz przyjmuję na siebie wszelkie 
roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi. 
 

Warunkiem uczestnictwa jest przedłożenie, wraz ze zdjęciem, podpisanej zgody osoby sfotografowanej 

o następującej treści: „Ja ….. (numer PESEL: …..) udzielam zgody na wykorzystywanie mojego wizerunku 

w ramach konkursu fotograficznego „Natura a człowiek” przez autora fotografii, jak i organizatora - bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, dla celów konkursowych, promocyjnych, reklamowych i zarobkowych” 
 

……………………………………………………………                                 ……………………………………………………………                      
                                             miejscowość, data                                              czytelny podpis Rodzica / Prawnego Opiekuna 


