
Regulamin  

Amatorskiego Konkursu Fotograficznego 

„Wiosenny spacer na zamkowe wzgórze” 

 

INFORMACJE OGÓLNE  

Organizatorem konkursu jest Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK z siedzibą w Przemyślu,  

Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1.  

Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.kultura.przemysl.pl 

CELE KONKURSU 

Zamek Kazimierzowski jest jednym z najważniejszych obiektów historycznych Przemyśla. Od wielu lat jego 

gospodarzem jest Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, które też jest autorem bogatej i różnorodnej 

oferty artystycznej skierowanej do szerokiej publiczności. 

Ze względu na piękne położenie, Zamek jest też celem wędrówek zarówno mieszkańców naszego miasta, jak 

i turystów odwiedzających nadsański gród. Serdecznie zapraszamy na wiosenny spacer na zamkowe wzgórze, 

które właśnie o tej porze roku zachwyca szczególnie.  

W tym trudnym czasie, gdy musimy zachować dystans społeczny i siłą rzeczy ograniczyć naszą ofertę 

kulturalną, zachęcamy Państwa do spacerów i fotografowania Zamku. Fotografie, które Państwo wykonacie  

i zdecydujecie się do nas przesłać, zostaną zaprezentowane on-line na stronie www.kultura.przemysl.pl,  

na łamach miesięcznika Nasz Przemyśl oraz na wystawie prezentowanej w Galerii Zamku 

Kazimierzowskiego.  Ponadto jury powołane przez Organizatora Konkursu nagrodzi wybrane zdjęcia 

upominkami. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie wiosennej fotografii Zamku Kazimierzowskiego.  

2. Konkurs ma charakter otwarty.  

3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – zobowiązuje się je do 

załączenia zgody na udział w Konkursie podpisanej przez rodzica lub opiekuna 

(przedstawiciela ustawowego). 

4. Fotografie nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi w roku 2021.  

5. Każdy uczestnik może przesłać 1 zdjęcie, email: konkursy@kultura.przemysl.pl  

z tytułem wiadomości: amatorski konkurs fotograficzny. 

6. Termin przesyłania zdjęć upływa z dniem 27 maja 2021 r.  

7. Prace należy wysłać z dołączoną kartą zgłoszenia (skan), która znajduje się na stronie internetowej 

Organizatora. 

8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: 

Imię_Nazwisko_Tytuł zdjęcia. 

http://www.kultura.przemysl.pl/
http://www.kultura.przemysl.pl/


9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 

2500 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 200 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. 

12. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5, udziela niewyłącznej, 

nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 

regulaminu. 

13. Zwycięzcy konkursu ogłoszeni zostaną 2 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Organizatora. 

14. Prace oceni Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna -  

w sytuacji spornej decydujące zdanie ma Przewodniczący Jury. 

15. Jury ma prawo przyznania wyróżnień. 

16. Jury przyzna nagrody rzeczowe. 

17. Lista nagrodzonych w konkursie autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora. 

18. Nagrody pozostaną do odbioru po wcześniejszym ustaleniu godziny i terminu. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

PRAWA AUTORÓW 

Autorzy prac potwierdzają, że praca fotograficzna została wykonana osobiście i nie narusza praw autorskich 

osób trzecich. 

Autorzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność w przypadku, gdy zgłoszona praca fotograficzna narusza prawa 

autorskie osób trzecich. 

Organizatorzy zobowiązują się do poszanowania praw autorskich. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (DZ. U. Z 2018 r. 1000 z dnia 24.05.2018 r.). 

Administratorem danych osobowych jest Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Aleje 25 Polskiej 

Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl. 

Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu wyłonienia i 

ogłoszenia wyników. Dane osobowe wyróżnionych uczestników Konkursu, a w przypadku wyrażenia 

odrębnej zgody – wizerunku, mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz  na 

profilach mediów społecznościowych, a także w przygotowywanej z nadesłanych prac wystawie on-line. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. 

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich oraz ich poprawiania. 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją powyższego regulaminu. 

 

 

 

 


