
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
 

„Senior w obiektywie i za obiektywem” 
 

I. Organizator 

Fundacja Dworek Skórzewski, ul. Poznańska 6, kod. 60-185 Skórzewo, tel 61 814 87 77 

 

II. Uczestnicy 

Osoby, które ukończyły 18 lat 

 

III. Kategorie  

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 

 

1. Senior w obiektywie - obejmuje prace, których autorami mogą być wszystkie 

osoby, które ukończyły 18 rok życie, a głównym tematem są osoby starsze. 

2. Senior za obiektywem – „Najważniejsze dla mnie jest/są…” obejmuje prace, 

których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, 

zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora.  W tej 

kategorii mogą startować osoby, które ukończyły 60 rok życia. 

 

IV. Cel konkursu 

1. Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych 

2. Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych 

zajmujących się osobami starszymi 

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów 

4.  Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i 

środowiskiem osób starszych 

5. Motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze 

6. Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy,  życie i los osób 

starszych  

 

V. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące  

oryginałami. 

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

3. Nadesłane prace należy opisać (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres, numer 

telefonu, data urodzenia oraz jeśli osoba posiada opiekuna - imieniem i nazwiskiem 

opiekuna). 

4. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych 

prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do 

niniejszego regulaminu. 

5. Przesłane prace nie będą zwracane. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie Fundacji oraz na 

jej profilu Facebook. 

 

VI. Zasady szczegółowe 



1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym 

tytułem. 

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.  

a) Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w 

rezultacie  wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.  

b) Dopuszcza się: 

- konwersję zdjęć kolorowych do czarno białych lub sepii, nakładanie  

kolorowych filtrów itp.; 

- korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, 

rozjaśnienie); 

 

3.Nie będą akceptowane prace,  których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub 

dodane w wyniku  obróbki graficznej; powstałe w wyniku połączenia różnych 

fotografii (kolaże i fotomontaże) 

4. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 cm.  

5. Prace w formie elektronicznej przesłane na płycie CD lub DVD muszą spełniać 

następujące kryteria jedna praca powinna zostać przesłana w wersji:  3000x2000px 

300 dpi w formacie JPG 

6. Jeden autor może dostarczyć do trzech zdjęć 

7.  O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik 

przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii 

wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.   
 8. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu 

Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą 

zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała 

rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry 

(daty, znaki wodne, podpisy, ramki) 

 

VII. Terminy 

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów w formie elektronicznej na płycie CD 

lub DVD oraz/lub jako wywołane fotografie należy przekazać osobiście lub przesłać 

do dnia 30 września 2014r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

Fundacja Dworek Skórzewski 

Ul. Poznańska 6 

60-185 Skórzewo 

Email. dworekskorzewski@gmail.com  

z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Senior w obiektywie ”lub „Senior za obiektywem – 

Najważniejsze dla mnie jest/są…  

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za 

ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 1 - 10 pażdziernika 2014r. 

 

VIII. Ogłoszenie wyników i nagrody 

1. Oceny prac dokona profesjonalne jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są 

ostateczne. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na 

profilu na Facebook. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia 

nagród drogą telefoniczną lub przez e-mail  do 14 października 2014r. Wyniki 

mailto:dworekskorzewski@gmail.com


zostaną również ogłoszone na stronie internetowej organizatora 

www.fundacjadworekskorzewski.pl oraz na fanpage na Facebooku 
3. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz  

zastrzegają sobie prawo do przyznania 2 wyróżnień. 

4. Prace laureatów mogą zostanć opublikowane w róznej formie 

5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wernisażu zorganizowanym w Fundacji 

Dworek Skórzewski po ogłoszeniu werdyktu. 

 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą 

uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 

29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 ze zm.).Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z 

wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich 

brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów i uczestników konkursu (imię i 

nazwisko,) mogą zostać opublikowane w materiałach Fundacji oraz na stronie 

internetowej Fundacji oraz w serwisie Facebook. Dane osobowe uczestników 

konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego 

obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych 

przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. 

3. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, w tym 

publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. 

4. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie 

zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej 

reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach Fundacji. Uczestnik udziela 

nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie 

prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz 

niewyłonienia zwycięzcy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie konkursu 

 

Informacje o konkursie można uzyskać: 

Fundacja Dworek Skórzewski 

Ul. Poznańska 6 

Kod. 60-185 Skórzewo 

Tel. 511068713 

Kontakt: Monika Filipowska 

e-mail: dworekskorzewski@gmail.com 

Strona internetowa www.fundacjadworekskorzewski.pl  

http://www.fundacjadworekskorzewski.pl/
http://www.fundacjadworekskorzewski.pl/

