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Regulamin konkursu fotograficznego
„Żagański Pomnik Historii w obiektywie”
§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu fotograficznego pod nazwą „Żagański
Pomnik Historii w obiektywie” (zwanego dalej „Konkursem”), organizowanego z okazji 10 rocznicy
uznania obiektu za Pomnik Historii.

2. Organizatorem Konkursu są:
1) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra,
2) Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu z siedzibą przy placu Klasztornym
2, 68-100 Żagań,
3) Burmistrz Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań.

3. Partnerem Konkursu jest Akcja Katolicka Żagań przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu.
4. Przedmiotem Konkursu jest uwiecznienie w kadrze obiektywu (wykonanie fotografii) pomnika historii
„Żagań – poaugustiański zespół klasztorny”, położonego w Żaganiu w województwie lubuskim.

5. Konkurs trwa od 18 kwietnia do 31 sierpnia 2021 roku.
6. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie mogą być wykonane przed 18 kwietnia 2021 roku.
7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).
§2
Cel Konkursu

1. Celem konkursu jest:
a) zwiększenie zainteresowania zabytkami położonymi na terenie województwa lubuskiego,
b) popularyzacja wiedzy na temat pomników historii i dziedzictwa kulturowego,
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz umiejętności wykorzystania fotografii jako artystycznej
formy przekazu.

§3
Uczestnicy
1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący (amatorzy i profesjonaliści) zamieszkujący na
terenie województwa lubuskiego.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
b) jest autorem przesłanych prac,
c) przysługują mu do tych prac prawa na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i
uprawnienia do dysponowania prawami osobistymi,
d) przesłane prace nie były wcześniej publikowane oraz prezentowane w jakiejkolwiek formie przekazu,
e) przesłane prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i innych dóbr prawnie chronionych,
f) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych prac,
g) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich
przestrzegania,
h) wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć wykonanych w związku z realizacją
Konkursu na materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora,
i)

Administrator Danych spełnił ciążący na nim obowiązek informacyjny oraz, że Uczestnik zapoznał się
z Klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego,
tj. rodzica lub opiekuna prawnego, której treść znajduje się w Formularzu zgłoszenia (załącznik nr 2).
4. Zgoda przedstawiciela ustawowego, o której mowa w ust. 3, powinna obejmować również zgodę
na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym na przeniesienie na Organizatora autorskich praw
majątkowych do zdjęć nadesłanych przez Uczestników, zgodnie z postanowieniami § 8.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
1) pracownicy Organizatora,
2) członkowie Komisji konkursowej.
§4
Warunki uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 31 sierpnia 2021 roku przesłać drogą elektroniczną
na adres: k.boryna@um.zagan.pl:
1) zdjęcie lub zdjęcia, które będą opisane według następującego wzoru: imię_nazwisko_numer-kolejnyzdjęcia, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie,
2) skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia (załącznik nr 2),
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3) w przypadku osoby niepełnoletniej Formularz zgłoszenia (załącznik nr2) powinien być dodatkowo
podpisany w wyznaczonych miejscach przez ustawowego przedstawiciela, tj. rodzica lub opiekuna
prawnego, przy czym dopuszcza się możliwość przesłania skanu lub zdjęcia ww. dokumentu.
2. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą spełniać następujące parametry:
- format pliku JPG,
- dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2048 pikseli,
- wielkość pliku nie może przekroczyć 10 MB,
- rozdzielczość zdjęcia nie mniejsza niż 200 dpi,
3. Zdjęcia mogą być poddane obróbce komputerowej tylko w zakresie odpowiadającym technikom
używanym w tradycyjnej ciemni fotograficznej (kadrowanie, rozjaśnianie, przyciemnianie, wyostrzanie,
zmiana kontrastu, likwidacja szumów), nie mogą być efektem fotomontażu.
4. Prace nie mogą posiadać żadnych znaków wodnych, inicjałów i napisów identyfikujących autora lub
inny podmiot.
5. Fotografowanie wnętrz pomnika historii „Żagań – poaugustiański zespół klasztorny” będzie możliwe

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z panią Elżbietą Nowicką, pod numerem tel. 606 210 292
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres paniela@wp.eu.
6. Organizator ma prawo do niezakwalifikowania do konkursu zdjęć niezwiązanych z tematem konkursu,
zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, naruszających prawa osób
trzecich lub prawo polskie oraz wadliwych technicznie.
7. Zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu lub przesłane poza terminem nie będą brały udziału
w Konkursie.
8. Przyjęcie zgłoszenia oraz zakwalifikowanie zdjęcia do Konkursu zostanie potwierdzone przez
Organizatora wiadomością mailową.
9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi konkursu licencji
na wykorzystanie przesłanych przez uczestników prac konkursowych w zakresie umożliwiającym
przeprowadzenie Konkursu zgodnie z celem konkursu wynikającym z niniejszego Regulaminu.
§5
Rozstrzygnięcie konkursu

1. Prace konkursowe (zdjęcia) oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (zwana dalej
„Komisją”).

2. Przewodniczącym Komisji jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
3. Komisja wyłoni 3 najlepsze zdjęcia spośród zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac.
4. Komisja może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
5. Z obrad Komisji sporządzany jest protokół.
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6. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne, wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu i nie
przysługuje od nich odwołanie.

7. Oficjalne wyniki konkursu wraz z listą laureatów (zawierającą imię i nazwisko) zostaną ogłoszone na
stronach www.lwkz.pl, www.urzadmiasta.zagan.pl i www.wnmp.zagan.pl. Zwycięzcy zostaną także
poinformowani o wygranej drogą mailową.

8. Wybrane prace zostaną wyeksponowane na specjalnie zorganizowanej wystawie pokonkursowej. O
terminie i miejscu wystawy Organizator poinformuje na stronach internetowych www.lwkz.pl,
www.urzadmiasta.zagan.pl i www.wnmp.zagan.pl.
§6
Nagrody

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym również do przyznania wyróżnień
zgodnie ze wskazaniami Komisji.

3. Autorzy prac wyróżnionych w Konkursie również mogą otrzymać nagrody rzeczowe.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
5. Zwycięzcy i wyróżnieni Uczestnicy w Konkursie zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagród
telefonicznie lub drogą mailową.
§7
Ochrona danych osobowych
Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanym dalej Rozporządzenie 2016/679,
b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publiczne w dowolny sposób, w tym m.in. w mediach
społecznościowych) pracy konkursowej Uczestnika, jego imienia i nazwiska, w ramach promocji
Konkursu i działalności Organizatora.
§8
Prawa autorskie
1. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Uczestnik nieodpłatnie i bezterminowo
przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy na następujących polach eksploatacji
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i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.):

a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy,
w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;

c) rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w tym m.in. wykorzystanie prac konkursowych
jako materiału do publikacji,

d) rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym m.in. prezentacja prac konkursowych w Internecie, prezentacja na
wystawach fotograficznych zorganizowanych przez Organizatora.
2. Po zakończeniu Konkursu i wystawy, prace zgłoszone do Konkursu, pozostają do dyspozycji
Organizatora i do dalszego wykorzystania.
§9
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia
Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki
prowadzenia Konkursu. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.lwkz.pl,
www.urzadmiasta.zagan.pl i www.wnmp.zagan.pl.

5. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 68 477 1026 lub wysyłając
zapytanie na adres k.boryna@um.zagan.pl.

6. Wszelkie spory wynikłe lub związane z wykonywaniem praw lub obowiązków związanych z
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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