
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NIŻAŃSKIE PEJZAŻE”  

 

ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy i Miasta Nisko reprezentowany przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. 

2. Celami Konkursu są:  

a) promowanie walorów przyrodniczo-architektonicznych Gminy i Miasta Nisko 

w ujęciu czterech pór roku,  

b) rozbudzanie wśród Mieszkańców poczucia przynależności do własnego regionu,  

c) rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii,  

d) zwrócenie uwagi na piękno Gminy i Miasta Nisko. 

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na obszarze Gminy i Miasta Nisko 

przedstawiające krajobrazy w różnych porach roku. 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej  

www.nisko.pl) oraz na profilu Facebook  (https://www.facebook.com/ugimnisko)  

Gminy i Miasta Nisko.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia wystawy nagrodzonych prac.  

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia.  

8. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko. 

9. Uczestnicy niepełnoletni powinni dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w konkursie. 

 

 TERMIN TRWANIA KONKURSU, ZASADY I PRZEBIEG 

 

1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia, tj. 21 sierpnia do 15 października 2020 r.  

2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2020 r.  

3. Zdjęcia należy przesyłać pocztą internetową na adres: fotokonkurs@nisko.pl, 

wpisując w tytule wiadomości: „Niżańskie pejzaże”. Ze zdjęciem należy przesłać 

wypełniony i zeskanowany (lub sfotografowany) formularz zgłoszeniowy wraz 

z oświadczeniami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

Wyklucza się prace tworzone wspólnie. 

5. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko 

_Tytuł zdjęcia_miejsce wykonania zdjęcia_data wykonania zdjęcia. 

9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Rozmiary zdjęć w pixelach powinny 

wynosić minimum 3500 pixeli na 2500 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi 

wynosić 96 dpi. 

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. 

https://www.facebook.com/ugimnisko


12. Niedopuszczalne jest by na fotografiach konkursowych znajdował się wizerunek 

osoby.  

13. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem majątkowych praw 

autorskich do nich, na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ust. z dn. 

04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. (Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz. 

83 z późn. zm.).  

14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich 

danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby organizacji i przeprowadzenia 

konkursu.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach 

promocyjno-reklamowych. 

16. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem lub dostarczenie 

nagrody okaże się nieskuteczne, nagroda przepada.  

 

KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej 

„Komisją”. 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji. 

3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 

uczestników Konkursu. 

4. Członkowie Komisji oraz ich rodziny nie mogą być uczestnikami Konkursu. 

 

NAGRODY 

 

1. Komisja nagrodzi trzech najlepszych autorów nadesłanych prac. Każdy z nich 

otrzyma nagrodę w postaci finansowej. Nagroda za pierwsze miejsce wynosi 600 zł, 

miejsce drugie 400 zł, miejsce trzecie 300 zł.  

2. Autorzy dwunastu prac konkursowych, które zostaną umieszczone w kalendarzu na 

2021 rok, wydanym przez Gminę i Miasto Nisko otrzymają dodatkową nagrodę. 

3. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.  

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk 

o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 

organizatora oraz w prasie, mediach i sieci internetowej. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody poprzez 

pocztę elektroniczną do dnia 10 listopada 2020 r. 

6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie oraz na profilu Facebook Gminy 

i Miasta Nisko. 

7. Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisana protokołu 

o otrzymaniu nagrody. 

8. Nagrody nie odebrane do 20 listopada 2020 r. przepadają. 



 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest m.in. w siedzibie Organizatora, na 

stronie internetowej www.nisko.pl oraz na Facebooku Gminy i Miasta Nisko 

(https://www.facebook.com/ugimnisko).  

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.nisko.pl oraz w serwisie 

społecznościowym Facebook w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,  

d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na ewentualnej wystawie pokonkursowej. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną 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. 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 jest dobrowolne, 

lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2020 roku. 

 

 

http://www.nisko.pl/
https://www.facebook.com/ugimnisko

