
REGULAMIN 
Konkurs fotograficzny „Baner na stronę”

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Banner na stronę”, zwanego dalej „Konkursem” jest
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro” zwane dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu

1. Celem konkursu jest zebranie interesujących zdjęć, które posłużą jako slajdy wyświetlane na
banerze strony internetowej Organizatora (http://www.ssk-elektro.pl ). Chodzi o obszar pod
grafiką z logiem Organizatora i menu strony, gdzie wyświetlane są losowo grafiki z określonej
galerii. 

2. Dodatkowym  celem  konkursu  jest  także  popularyzacja  Organizatora  i  jego  witryny
internetowej.

3. Tematyką konkursu są zdjęcia o zawartości zgodnej z celami działalności Organizatora, a więc
zdjęcia  o  tematyce  sportowej,  rekreacyjnej  lub  kulturalnej.  Szczegółowe  wymagania
techniczne przedstawione są niżej.

III. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs  „Banner  na  stronę”  adresowany  jest  do  wszystkich  fotografujących,  nie  tylko  do
członków Organizatora.

2. W konkursie nie biorą udziału członkowie Zarządu Organizatora i ich Rodziny.

IV. Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie  fotografii  do  konkursu  odbywa  się  poprzez  formularz  dostępny  po  adresem:  
http://ssk-elektro.pl/konkurs-fotograficzny-baner-na-strone/ 

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
3. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 10 kwietnia 2017r.
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V. Format prac

1. Prace powinny być w formacie jpg lub png i wymiarach 1200x280 pikseli. Dopuszczalne są
prace o większej  rozdzielczości,  jednakże Organizator  zastrzega sobie  prawo do przycięcia
większego zdjęcia do wspomnianych 1200x280 pikseli według własnego uznania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji  dostarczonych prac. W szczególności do
kadrowania do wymaganego rozmiaru, poprawy kontrastu, kolorystyki, ostrości, nasycenia czy
jasności. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania napisów na wykorzystywanych zdjęciach
po zakończeniu konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które w jego opinii nie są zgodne ze
statutowymi działaniami Organizatora.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odrzucenia  zdjęć,  które  w  jego  opinii  nie  spełnią
warunków technicznych.

VI. Zagadnienia prawne

1. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy lub osoby posiadające prawa autorskie do zdjęć.
2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie

fotografii  w  galerii  konkursowej  oraz  na  banerze  na  stronie  Organizatora  z  udzieleniem
Organizatorowi  przez  Uczestnika  Konkursu  nieodpłatnej  i  bezterminowej  licencji  na
umieszczenie  zdjęć  wykonanych  przez  Uczestnika  Konkursu  na  stronie  internetowej
Organizatora.

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały
praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw
autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki
utrwalono  na  fotografiach,  i  uprawnienia  do  wyrażania  zgody  na  wykorzystanie  tych
wizerunków  w  zakresie  opisanym  w  punkcie  9  powyżej.  W przypadku  wystąpienia  przez
osobę  trzecią  z  roszczeniami  wynikającymi  z  tytułu  naruszenia  praw określonych powyżej
osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi,  jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty
poniesione  w  związku  ze  skierowaniem  przeciwko  niemu  roszczeń  odszkodowawczych,
zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

VII. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Wszystkie  zdjęcia  nadesłane  do  Konkursu  podlegają  ocenie  jury,  którym  będzie  Zarząd
Organizatora. 

2. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i  trzecie
miejsce.

3. Jury wybierze również prace wyróżnione. O ilości tych prac Jury zadecyduje podczas oceny
prac.

4. Wszystkie nadesłane prace zostaną umieszczone w galerii konkursowej i będą do wglądu na
stronie Organizatora. 

5. Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną umieszczone w banerze na stronie Organizatora.
6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
7. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą mailową. Wyniki

będą ogłoszone na stronie Organizatora.
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VIII. Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu  otrzymają następujące nagrody:
 za zajęcie I miejsca - karta podarunkowa Decathlon wartości 125 zł
 za zajęcie II miejsca - karta podarunkowa Decathlon wartości 100 zł
 za zajęcie III miejsca - karta podarunkowa Decathlon wartości 75 zł

2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w ramach przeznaczonej puli.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: http://ssk-elektro.pl/do-pobrania/
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie

przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r.  o grach losowych  

i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie  fotografii  do  Konkursu  i  wysłanie  Formularza  Zgłoszeniowego  Konkursu  jest

jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Łaziska Górne, 2017.02.25
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