
Regulamin II edycji konkursu fotograficznego 
 “Leszczków w obiektywie” 

 

I.Organizator konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Leszczków w obiektywie”, zwanego       
dalej „Konkursem” jest Grzegorz Lipski, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest częścią projektu “Podziel się swoją pasją” realizowanego przez          
młodzież z Leszczkowa 

II. Cel i tematyka konkursu 
 

1. Promocja miejscowości Leszczków poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych        
krajobrazowo i turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów charakterysty-        
cznych za pomocą fotografii. 

2. Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania       
wolnego czasu. 

III. Uczestnicy konkursu 
 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich zainteresowa-          
nych fotografią, bez względu na wiek. 

2. W konkursie nie może wziąć udziału organizator.  
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną          

zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. 
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

IV. Zgłaszanie prac 
 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku         
w formie elektronicznej na adres konkurs.leszczkow@gmail.com. Zdjęcie musi       
być w formacie JPG/PNG, a wielkość pliku nie może być mniejsza niż 2 MB,             
a rozdzielczość pliku graficznego musi wynosić co najmniej 5 Mpx. W razie          
potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na        
adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości. 

2. Miejsce wykonania fotografii ograniczone jest do terenu miejscowości        
Leszczków. 

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe         
w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: 
a. konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie        

kolorowych filtrów itp.;  



b. korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,       
rozjaśnienie);  

            Nie będą akceptowane prace: 

a. z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku          
obróbki graficznej;  

b. powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia. 
5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się         

następujące informacje: 
a. dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres), 
b. numer telefonu, adres e-mail, 
c. tytuł fotografii, 
d. opis i miejsce wykonania fotografii, 
e. plik JPG/PNG, 
f. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO) 
g. oświadczenie zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu       

konkursu 
6. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do końca sierpnia 2018 roku. 
7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy. 
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 
a.  Zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej na facebook’u 
b. Publikację fotografii wraz z podpisem autora na stronie www.leszczkow.pl 
c. Wydruk zdjęć w kalendarzu fotograficznym, zawierającym zdjęcia z        

Leszczkowa wraz z podpisem autora fotografii 

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 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. 

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. Spośród wszystkich nadesłanych prac spełniających wymagania konkursu jury        
złożone z członków Krakowskiej Studenckiej Agencji Fotograficznej wybierze 3         
najlepsze prace które zostaną nagrodzone podczas gali wręczenia nagród 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu zostaną również dodane do posta z           
galerią na fanpage’u leszczkow.pl, wraz z tytułem i opisem zdjęcia. 

http://www.leszczkow.pl/


a. Społeczność przez 7 dni. od chwili publikacji posta będzie oceniać zdjęcia           
przez dodawanie reakcji do poszczególnych zdjęć. 

b. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2018 r.  
3. O terminie uroczystości wręczania nagród zwycięzcy i wyróżnieni zostaną         

poinformowani: drogą telefoniczną lub e-mailem bądź za pośrednictwem        
poczty.  

 

VI. Nagrody 
 

1. Zwycięzcy głównej części konkursu otrzymają następujące nagrody: 
● za zajęcie I miejsca –  dron Eachine E58, 
● za zajęcie II miejsca –  głośnik Bluetooth Bluedio BS-6 , 
● za zajęcie III miejsca –  Power Bank WAZA 10000 mAh 

    2.  Zwycięzca głosowania społeczności otrzyma czarną deskorolkę zwaną fiszką. 

3. Każdy uczestnik konkursu fotograficznego otrzyma kubek z fotografią          
Leszczkowa. 

VII. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej       

www.leszczkow.pl. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie      

znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne         

z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 
 

http://www.leszczkow.pl/

