
Konkurs fotograficzny – Latem szukamy cienia.

Regulamin.

PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Latem szukamy cienia” jest Miejski Dom Kultury 
im. T. Sygietyńskiego, ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno

2. Cele Konkursu:
a. wakacyjna zabawa,
b. rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości mieszkańców powiatu 
opoczyńskiego w dziedzinie fotografii,
d) zwrócenie uwagi na piękno i nieoczywistość naszego otoczenia.

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 
zwłaszcza na terytorium Ziemi Opoczyńskiej.

4. Tematem Konkursu są zdjęcia przedstawiające niezwykłe cienie w świetle słońca rzucane przez 
przedmioty, ludzi, przyrodę w naszym otoczeniu.

5. Nadesłane fotografie będą publikowane na stronie Miejskiego Domu Kultury w Opocznie 
www.mdkopoczno.pl , w serwisach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych MDK w 
Opocznie.

6. Do konkursu może przystąpić każdy mieszkaniec powiatu opoczyńskiego (z wyłączeniem 
profesjonalistów).

7. Termin konkursu: od 20 lipca do 21 września 2020.

8. Prace oceni jury w składzie wyłonionym przez Organizatora w terminie do 28 września, kiedy to 
nastąpi ogłoszenie wyników. Wyniki ogłoszone zostaną przez Organizatora na stronie 
www.mdkopoczno.pl oraz serwisach społecznościowych.

PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.

3. Terminarz:
a. przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 20 lipca - 21 września 2020
b. powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 22 – 28 września 2020 r.
c. ogłoszenie wyników 28 września 2020.

4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się 
prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

5. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: konkursy@mdkopoczno.pl z 
dopiskiem w temacie maila „Konkurs Fotograficzny Latem szukamy cienia”.

6. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1, w 
formie papierowej dostarczonej na adres Organizatora lub w formie skanu PDF dostarczonego wraz
ze zdjęciami konkursowymi.

http://www.mdkopoczno.pl/


7. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w Konkursie konieczna jest zgoda wyrażona
przez rodziców lub prawnych opiekunów (Załącznik nr 2), w formie papierowej dostarczonej na 
adres Organizatora lub w formie skanu PDF dostarczonego wraz ze zdjęciami konkursowymi.

8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: imię i nazwisko, dane 
kontaktowe (nr telefonu, adres e mail), tytuł zdjęcia w formie pliku PDF.

9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.

10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 
pochodzących z różnych plików.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 
wyżej wymogów.

12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 
fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 
fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku.

13. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 Przepisów Ogólnych, 
udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści 
niniejszego regulaminu.

JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 
Konkursu.

NAGRODY
1. Organizator przewiduje 3 nagrody: pierwsze miejsce – 3 podwójne wejściówki do Kina MDK na 
dowolnie wybrane seanse; drugie miejsce – 2 podwójne wejściówki do Kina MDK na dowolnie 
wybrane seanse; 3 miejsce - podwójna wejściówka do Kina MDK na dowolnie wybrany seans. 
Powyższe dotyczy wyłącznie seansów repertuarowych.

2. Nagrody można będzie zrealizować w terminie: 1 października – 31 grudnia 2020. O chęci 
realizacji wejściówki należy powiadomić obsługę Kina MDK minimum 30 minut przed 
rozpoczęciem wybranego seansu. Zastrzega się prawo odmowy zrealizowania nagrody na seans z 
wyprzedanymi biletami.

3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody jak 
również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w 
mediach i Internecie.



6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty 
elektronicznej do dnia 30 września 2020 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.mdkopoczno.pl

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
a) jest autorem załączonych fotografii,
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to 
jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami 
i roszczeniami osób trzecich;
c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.mdkopoczno.pl oraz w mediach i serwisach 
społecznościowych czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,
d) zgadza się na opublikowanie zdjęć w materiałach promocyjnych MDK Opoczno.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie 
prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia 
Regulaminu.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego.

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych 
prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 
administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania 
reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w 
Konkursie.

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2020 r.

9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu, informując o nich 
uczestników konkursu oraz udostępniając informację o nich publicznie na stronie 
www.mdkopoczno.pl nie później niż 14 dni przed zakończeniem konkursu. Uczestnicy mają prawo 
do odstąpienia udziału w konkursie, w każdym momencie i bez podania przyczyny, informując 
organizatora najpóźniej 22 września 2020 mailowo na adres konkursy@mdkopoczno.pl.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

http://www.mdkopoczno.pl/


Zał. nr 1

Miejscowość, data…………………………………….

Imię

………………………………..

Nazwisko

………………………………..

Adres

………………………………..

………………………………..

Tel.

………………………….

E mail

………………………………..

Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego
Biernackiego 4
26-300 Opoczno

Zgłaszam swój udział w ogłoszonym w dniu 20.07.2020 r. konkursie fotograficznym „Latem 
szukamy cienia” oraz oświadczam, że zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am regulamin 
konkursu.

Podpis

………………………..



Zał. nr 2

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie fotograficznym „Latem
szukamy cienia” organizowanym przez MDK Opoczno.

Wyrażam zgodę na udział córki/syna (imię i nazwisko)

 ………………………………………………………………………..w konkursie fotograficznym 
„Latem szukamy cienia” oraz oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu.

Miejscowość, data ………………………                     Czytelny podpis rodzica/opiekuna

…………………………………………….


