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Regulamin konkursu fotograficznego 

 

„Konie w Krainie Trzech Rzek” 

 

Termin nadsyłania prac 1.04.2013 – 31.07.2013 roku 

 

1. ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie kultury fizycznej Klub Jeździecki 

Raduszyn. 

2. Regulamin określa zasady konkursu i obowiązuje podczas jego trwania. 

3.  Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały 

wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku osób portretowanych. 

4.  Konkurs trwa od 1 kwietnia do 17 sierpnia 2013r. 

5.  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 
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2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Konkurs ma formułę otwartą i mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni. 

2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. 

3. Fotografie biorące udział w konkursie powinny być związane z szeroko rozumianą 

tematyką konną oraz powinny być zrobione na terenie gmin Murowana Goślina, 

Oborniki lub Ryczywół. 

3. Fotografie mogą być zarówno kolorowe jak i czarno białe, mogą być wykonane 

zarówno w poziomie jak i w pionie. 

4. Fotografie nie mogą być poddawane dużym zmianom, za pomocą oprogramowania 

komputerowego (dopuszczalne są zmiany kontrastu, jaskrawości itp.) 

5. Fotografie należy dostarczyć w postaci elektronicznej na płycie CD (rozdzielczość 

pomiędzy 250 a 300 dpi). 

6. Zdjęcia w formacie papierowym nie wezmą udziału w konkursie. 

7. Na kopercie płyty zawierającej zdjęcia w formacie elektronicznym należy zamieścić 

opis zawierający: tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon i/lub e-

mail autora zdjęć. 

8. Na płycie powinien znajdować się również plik z przybliżonym opisem miejsca, w 

którym zrobiono zdjęcie.  

9. Jest to konkurs dwuetapowy. Do finału zakwalifikuje się 10 osób, czyli 30 prac. 

10. Organizator konkursu informuje uczestników, iż ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane przez Stowarzyszenie kultury fizycznej Klub 

Jeździecki Raduszyn, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 

regulaminu i w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia. Każdy z uczestników 

ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

11. Fotografie należy składać bezpośrednio w biurze Gospodarstwa Agroturystycznego  

U. K. Kosakowscy lub przesyłać na adres: 
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Klub Jeździecki Raduszyn 

ul. Raduszyn 4 

62-095 Murowana Goślina 

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Konie w Krainie Trzech Rzek” 

 

Razem z pracami konkursowymi należy złożyć kartę zgłoszenia stanowiącą  

załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

3. HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. Termin zgłaszania prac:  

od 1.04.2013 r. do 31.07.2013 r. 

Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu prac konkursowych do siedziby Klubu. 

2. Ocena kwalifikacyjna zdjęć odbędzie się w ciągu 7 dni od wpłynięcia ostatniego 

zgłoszenia.  

3. Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyniku nastąpi w dniu realizacji imprezy 

„Dzień z Koniem” 17.08.2013 r. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się po ogłoszeniu wyników konkursu po zakończeniu 

wyżej wymienionej imprezy. 
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4. OCENA PRAC 

 

1. W przypadku gdy do konkursu zgłoszonych będzie więcej niż 10 osób, zorganizowana 

będzie ocena kwalifikacyjna do finału konkursu.  

2. Ocena kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie przez 5-osobową komisję konkursową.  

3. Do finału konkursu zakwalifikuje się 10 Uczestników, których prace uzyskają najlepszy 

wynik w trakcie oceny kwalifikacyjnej. 

4. Wyniki oceny kwalifikacyjnej zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

www.kosakowscy.pl. 

5. Finał konkursu odbędzie się podczas imprezy plenerowej Dzień z Koniem. Uczestnicy  

imprezy będą mogli głosować na poszczególne zdjęcia za pośrednictwem karteczek do 

głosowania. 

6. Podliczenie głosów oddanych na prace odbędzie po ostatnim konkursie w zawodach 

jeździeckich i zostanie dokonane przez 3-osobową komisję konkursową 

7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

 

5. NAGRODY 

 

1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: 

a. 200,00 zł za zajęcie I miejsca 

b. 125,00 zł za zajęcie II miejsca 

c. 75,00 zł za zajęcie III miejsca 

d. książka o fotografii dla laureatów IV i V miejsca 
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6. WYKORZYSTANIE PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS 

 

1. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach 

Stowarzyszenia kultury fizycznej Klub Jeździecki Raduszyn. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

3. Zgłaszając prace do konkursu autor wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie fotografii przez Stowarzyszenie kultury fizycznej Klub Jeździecki 

Raduszyn. 
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Karta zgłoszenia udziału w konkursie fotograficznym „Konie w Krainie Trzech Rzek” 

 

Imię i nazwisko:   ........................................................................... 

........................................................................... 

 

Adres zamieszkania:  ........................................................................... 

........................................................................... 

 

Nr tel.:    ………............................................................... 

 

Adres e-mail:  ........................................................................... 

 

Tytuły nadesłanych prac: 

 

1)     ............................................................................................... 

 

2)    ............................................................................................... 

 

3)    ............................................................................................... 

 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

Konkursu Fotograficznego „Konie w Krainie Trzech Rzek” w celach wynikających z  

regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

 

II. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonych fotografii przez 

Stowarzyszenie kultury fizycznej Klub Jeździecki Raduszyn.  

 

 

..................................................... ................................................................. 

  Miejscowość i data    Podpis 


