
                                                                                                        
 

 
 
 

 

 

 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Żyję i pracuję na pograniczu polsko-czesko-niemieckim” 
  

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 

fotograficznym pn.: „Żyję i pracuję na pograniczu polsko-czesko-niemieckim”. 

2. Organizatorem  konkursu jest Województwo Dolnośląskie - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP), 

Wydział EURES, z  siedzibą  przy ul. Ogrodowej 5b, 58-306 Wałbrzych (dalej „Organizator”).  

3. Konkurs jest realizowany przez DWUP w ramach Partnerstwa EURES-TriRegio 2018 współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia oraz innowacji 

społecznych (EaSI) 2014-2020.  

§2 

CEL KONKURSU 

1. Celem konkursu jest zwiększenie rozpoznawalności marki EURES i Partnerstwa EURES-TriRegio, 

budzenie i kształtowanie świadomości dotyczącej przyszłości zawodowej oraz promowanie życia  

i pracy na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. 

2. Produktem finalnym konkursu fotograficznego będą kalendarze (ścienny oraz książkowy) na rok 2019 

zawierające 12 wyróżnionych fotografii. 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat  z terenu województwa dolnośląskiego. 

Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 

13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 15 czerwca do 15 października 2018 r., z założeniem, 

iż prace na konkurs będzie można nadsyłać do 28 września 2018 r. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne. 
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4. Fotografie biorące udział w konkursie powinny być indywidualnymi pracami autorskimi,  wcześniej nie 

publikowanymi i nie przedstawianymi w innych konkursach. Uczestnictwo w konkursie jest 

potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku.  

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest:  

1) dostarczenie fotografii w terminie do 28  września 2018; 

2) opisanie każdej fotografii poprzez podanie tytułu i  miejsca. Miejsce wykonania zdjęcia powinno 

znajdować się na terenie powiatów/regionów  wchodzących w skład Partnerstwa EURES TriRegio -  

Załącznik nr 1 (mapa), 

3) dostarczenie zdjęć konkursowych w formacie JPG w rozdzielczości min. 5 mpix., wykonanych 

dowolną techniką,  

4) załączenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,   

5) załączenie wypełnionego Oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

DWUP praw autorskich – Załącznik nr 3 lub 3A, 

6) załączenie wypełnionego Oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych – Załącznik nr 4, 

7) załączenie wypełnionego Oświadczenia  dotyczącego wyrażenia zgody przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna prawnego na udział w konkursie Uczestnika w wieku od 13 do 18 lat – Załącznik nr 5, 

8) załączenie wypełnionego Oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych 

osobowych/wizerunku osób trzecich ujętych na  fotografiach – jeżeli takie osoby na nich występują – 

Załącznik nr 6. 

6. Konkurs ma charakter dwuetapowy: 

1) Etap pierwszy –  od 1 do 9 października 2018r. wyłonienie przez komisję konkursową 12 

wyróżnionych fotografii. 

2) Etap drugi – wyłonienie przez komisję konkursową  zwycięzcy Konkursu oraz przyznanie II i III 

miejsca w Konkursie. 

7. Zgłoszenie prac - fotografii do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem 

Organizatorowi  na własność praw autorskich do  zdjęcia lub zdjęć z jednoczesnym wyrażeniem zgody 

na publikowanie ich na stronach i profilach internetowych, a także w mediach i mediach 

społecznościowych oraz publikacjach (m.in. kalendarzach, ulotkach, broszurach itp.) wydawanych 

przez  Organizatora Konkursu. Zwycięzcy konkursu podpiszą umowę o przekazanie praw autorskich.  

8. Wszelkie koszty przygotowania prac oraz ich przesyłki ponoszą Uczestnicy. Po stronie Uczestnika leży  

odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie przesyłki tak, aby prace dotarły do Organizatora 

w stanie nienaruszonym. 

9.  Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac powstałe w trakcie przesyłki.  
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10. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.eures.dwup.pl    

oraz w siedzibie Organizatora. 

11.  Fotografie zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie wraz z prawidłowo wypełnionym 

i podpisanym Formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 2) oraz Oświadczeniami (Załącznik nr 3 lub 3A, 

Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 i 6 - jeśli dotyczą) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

marta.kedzierska@dwup.pl, bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu Organizatora na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD/pendrive): 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  

ul. Ogrodowa 5B,  

58-306 Wałbrzych 

w godz. od 7.30 – 15.30 

z dopiskiem na zamkniętej kopercie „EURES-TriRegio – Konkurs fotograficzny” 

Ostateczny termin nadsyłania/dostarczania prac upływa 28 września 2018 r. 

Decyduje data wpływu pracy konkursowej do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  

12. Prace niespełniające ww. zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową  

i nie będą podlegały ocenie, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie (mailowo lub pocztą 

tradycyjną).  

13. Organizator zastrzega, iż nie odsyła prac zgłaszanych do udziału w Konkursie. 

§ 4 

PRACE KONKURSOWE 

1. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać, bądź dostarczyć do siedziby DWUP do 10 fotografii.  

W przypadku przesłania / dostarczenia większej liczby fotografii, organizator zastrzega sobie prawo bez 

porozumienia z Uczestnikiem do wyboru maksymalnej liczby zdjęć. 

2. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym  

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, prawa do wizerunku, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 

zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym 

również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, 

naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. 

prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.  

3. W przypadku nadesłania zdjęć z wizerunkiem osób trzecich autor fotografii dostarczy pisemne 

oświadczenie  (załącznik nr 6) dotyczące  zgody na przetwarzanie danych osobowych/wizerunku osób 

trzecich ujętych na zdjęciu.  
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4. Prace niepodpisane lub anonimowe zostaną odrzucone i nie będą zakwalifikowane do Konkursu. 

Zostaną one komisyjnie zniszczone lub usunięte.  

§ 5 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”), która składać się będzie  

z minimum 5 osób. W skład Komisji wejdą pracownicy DWUP.  

2. Do zadań Komisji należeć będzie: 

1)    ocena formalna prac; 

2) wybór 12 wyróżnionych fotografii;  

3) wybór jednej zwycięskiej fotografii oraz fotografii, które zajęły II i III miejsce .  

Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 6 

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY 

1. Zadaniem Komisji jest wyłonienie 12 wyróżnionych fotografii. 

2. Następnie, spośród tych 12 prac, każdy członek Komisji indywidualnie oceni fotografie przyznając 

punkty od 1 do 12. Zwycięzcą zostanie autor fotografii,  która uzyska największą liczbę punktów. 

Kolejne prace, które otrzymają najwięcej punktów zajmą odpowiednio II i III miejsce. W przypadku, gdy 

dwie lub więcej prac otrzymają taką samą liczbę  punktów, Komisja wyłoni zwycięzcę poprzez 

dodatkowe głosowanie.  

3. Kryteria oceny prac: 

1) kryteria formalne -  będą oceniane zgodnie z warunkami określonymi w § 3 ust. 5.; 

2) zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, pomysłowość, jakość. 

4. Konkurs zostanie ostatecznie rozstrzygnięty do dnia 15 października 2018 r.  

5. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.eures.dwup.pl 

oraz na profilu Facebook EURES Dolny Śląsk. 

§ 7 

NAGRODA 

1. Zwycięzca konkursu - autor najlepszej fotografii – otrzyma główną nagrodę pieniężną  w wysokości 

2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

2. Autorzy fotografii, które zajmą II i III miejsce otrzymają nagrody pieniężne w wysokości po 1 000 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

3.  Autorzy wszystkich 12 wyróżnionych prac otrzymają upominki.  

Organizator ustali z autorami wyróżnionych fotografii  sposób przekazania nagród. 
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§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą 

ogłaszane na stronie internetowej www.eures.dwup.pl . 

 

2. Informacji na temat Konkursu udziela Pani Marta Kędzierska, tel. 74/88-66-562 lub e-mail:  

marta.kedzierska@dwup.pl .   

3. Kwestie sporne dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu oraz sytuacje nieobjęte niniejszym 

Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

4. Wszelkie wiadomości o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych  

i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia 

Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania Konkursu, w tym wydłużenia nadsyłania 

prac. O każdej zmianie terminów organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie 

internetowej www.eures.dwup.pl.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie podmiotów trzecich. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa 

polskiego. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Mapa zasięgu terytorialnego Partnerstwa EURES TriRegio; 
 

2. Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie „Żyję i pracuję na pograniczu polsko-
czesko-niemieckim”;  
 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie - wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie DWUP praw autorskich; 
 

Załącznik nr 3A – Oświadczenie – wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie DWUP praw autorskich 
przez osobę niepełnoletnią. 

 
4. Załącznik nr 4– Oświadczenie - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie – wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego na udział w konkursie Uczestnika w wieku od 13 do 18 lat; 
 

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich 
ujętych na  fotografiach.  

 


