
 
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Uroki Bytomia poprzemysłowego” 
 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia o tematyce poprzemysłowej. 
2. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „Uroki Bytomia poprzemysłowego” są: 

a. Bytomski Ośrodek Edukacji, 
b. Klub Emerytów, Absolwentów i Sympatyków Energetyk-Elektronik w Bytomiu. 

3. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba, która spełnia warunki uczestnictwa 
zawarte w niniejszym Regulaminie. 

4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu z ramienia Organizatorów  
jest Piotr Klimza – dyrektor Bytomskiego Ośrodka Edukacji. 

5. Celem Konkursu jest: 
a. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii, 
b. popularyzacja fotografii wśród mieszkańców Bytomia i okolic, 
c. prezentacja osiągnięć uczestników Konkursu, 
d. kształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 
 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1.  Wszystkie nadesłane zdjęcia powinny być ściśle związane z tematyką konkursową. 
2.  Wszystkie zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu. Formuła 

Konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych. 
3. Zdjęcia powinny być wykonane specjalnie na ten Konkurs i nie publikowane wcześniej 

ani drukiem, ani w Internecie. Do Konkursu należy zgłaszać jedynie zdjęcia, które  
nie zostały wcześniej nagrodzone lub wyróżnione w innych konkursach, jak również  
nie były wykorzystywane, ani rozpowszechniane przez inne podmioty. 

4.  Zgłoszone zdjęcia nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich oraz dóbr 
osobistych osób, które zostały na nich przedstawione.  

5.  Zgłoszone zdjęcia nie mogą naruszać przepisów prawa polskiego, norm społecznych, 
uczuć religijnych, jak również wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,  
czy też propagować przemocy. 

6.  Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa  
do wykorzystywania prac w druku w dowolnej liczbie publikacji  
i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 
nadających się do rozpowszechniania w ramach niekomercyjnych działań promocyjnych 
(np. materiały informacyjno-promocyjne) Organizatorów.  

7. Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 5 (pięć) zdjęć. 
8. Prace należy nadsyłać w terminie od 11 maja do 14 września 2015 r. 
9.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 17 września 2015 r. na oficjalnych stronach 

WWW Organizatorów: 
 a. www.boe.edu.pl/konkurs_foto2015, 
 b. www.energetyk-elektronik-bytom.net. 
10. Komisja Konkursowa nie weźmie pod uwagę prac osób, które w terminie  

o którym mowa w pkt. 8 nie przedłożyły prawidłowo wypełnionego i podpisanego 
Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
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11.  Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt. 10 można pobrać ze stron: 
  a. www.boe.edu.pl/konkurs_foto2015, 
 b. www.energetyk-elektronik-bytom.net. 

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Bytomskiego Ośrodka Edukacji,  
ul. Żeromskiego 42 terminie do 14 września 2015 r. najpóźniej do godz. 14:30. 

12. Prace przesłane po terminie, o którym mowa w pkt. 8, nie będą podlegać ocenie 
konkursowej i zostaną odrzucone. 

13. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach WWW Organizatorów. 
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy 

Konkursu. 
 
 

§ 3 
Wymagania techniczne dotyczące zdjęć 

 
1.    Zdjęcia należy przesyłać w formie plików cyfrowych, w formacie JPG/JPEG. 
2.    Rozdzielczość pojedynczego zdjęcia nie mniejsza, niż 5 MP (megapixeli) – dłuższy bok 

zdjęcia powinien mieć min. 2500 pikseli. 
4.   Dopuszcza się nieznaczną korektę wykonanych zdjęć w programach graficznych, 

obejmującą kadrowanie, wyostrzanie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście. 
5.  Niedopuszczalny jest fotomontaż. 
 
 

§ 4 
Składanie prac konkursowych 

 
1. Zdjęcia spełniające warunki określone w §2 i §3, należy nadesłać na adres e-mail 

konkurs.foto.bytom@gmail.com z tytułem „Uroki Bytomia poprzemysłowego”  
w formie załączników do listu elektronicznego. 
W szczególnych okolicznościach zdjęcia mogą zostać dostarczone na opisanej płycie CD 
wraz z załączonymi danymi uczestnika. 

2.  Nazwa pliku (zdjęcia) powinna zawierać: 
a. nazwisko autora,  
b. numer zdjęcia, jeżeli przesyła się więcej, niż jedno, 
przykładowo: A.Kowalska_01, A.Kowalska_02. 

3.  W treści listu elektronicznego należy podać:  
a. pełne imię i nazwisko,  
b. telefon kontaktowy,  
c. tytuły poszczególnych prac wraz z krótkim komentarzem (np. gdzie i kiedy wykonano 
zdjęcie, co przedstawia; ewentualnie jaką techniką posłużono się przy wykonywaniu 
zdjęcia). 

4.   Zgłaszający nie ponosi kosztów związanych z drukowaniem zdjęć.  
Ww. czynności zostaną wykonane w ramach zajęć praktycznych.  

5.   Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów. 
6. Członkowie Komisji Konkursowej są wykluczeni z udziału w Konkursie. 
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§ 5 
Ocena nadesłanych zdjęć 

 
1.  Ocenie konkursowej podlegają jedynie zgłoszenia spełniające warunki określone  

w § 2 i §3 niniejszego Regulaminu. 
2. Oceny zdjęć dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 
 
 
 
3. Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: 

a. wartość merytoryczną prac, 
b. oryginalność pomysłu wykonania pracy, 
c. trafność doboru fotografii, 
d. artystyczną stronę pracy, 
e. umiejętność przekazu informacji. 

 
 

§ 6 
Nagrody 

 
1.   Laureatów Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. 
2.  Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  
3.   Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody. 
4. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne.            
5.  Nagrody zostaną wręczone w terminie wyznaczonym przez Organizatorów  

tj. 17 września 2015 r. (czwartek) w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK,  
ul. Kilara 29, 41-902 Bytom. Godzina uroczystości zostanie ogłoszona na stronach 
Organizatorów oraz przesłana uczestnikom drogą e-mailową. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 
1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w Regulaminie.  
2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z Konkursu. 
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj. 11 maja 2015 r.  

i obowiązuje do czasu jego zakończenia tj. do 14 września 2015 r. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
                                                                                       

 
 

 


