
Regulamin Konkursu Fotograficznego

„ROWER w obiektywie”

1.03.2011-14.06.2011

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna.

2. Zasady  Konkursu  określa  niniejszy  regulamin,  który  wchodzi  w  życie  z  dniem 

rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs, o którym mowa poniżej jest równoznaczne 

z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

5. Konkurs trwa do 31 kwietnia 2011 roku.

2. ZDJĘCIA

1. Każdy uczestnik może zgłosić dwie fotografie.

2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, 

w  postaci  elektronicznej,  zapisane  lub  zeskanowane  w  rozdzielczości  minimalnej 

2048x1536pikseli , o rozmiarze nie przekraczającym 5MB, a także w postaci papierowej – 

wydrukowanej na błyszczącym papierze fotograficznym w formacie 20x30cm.

3. Interpretacja tematu konkursu jest dowolna z zastrzeżeniem, iż na zdjęciu musi znajdować 

się rower lub jego element. Mogą to być zdjęcia portretowe, przedstawiające krajobraz, 

makro i inne.

4. Jeśli  na  zdjęciu  znajduje  się  jedna  osoba,  autor  pracy  musi  posiadać  zgodę  osoby 

fotografowanej na wykorzystanie tego zdjęcia w  konkursie jak i na wystawie.

5. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane. 

6. Termin zgłaszania zdjęć mija 31.04.2011 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia 

pracy konkursowej na kontakt podany przez Organizatora.

7. Zgłaszane  do  konkursu  fotografie  należy  opisać  w osobnym pliku  tekstowym (lub  w 

przypadku wysłania pocztą w zamkniętej kopercie dołączonej do zdjęcia).

tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć.

8. Organizator  Konkursu  informuje  uczestników  Konkursu,  iż  ich  dane  osobowe  będą 

przechowywane  i  przetwarzane  na podstawie wyrażonej  dobrowolnie  przez  uczestnika 



Konkursu  zgody,  w  siedzibie  Organizatora,  wyłącznie  w  związku  z  wykonaniem 

postanowień niniejszego Regulamin. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich 

danych oraz ich poprawiania.

9. Fotografie należy przesyłać na adres:

kontakt@masa.bydgoszcz.pl

W tytule maila proszę wpisać: Konkurs fotograficzny „ROWER w obiektywie”.

Lub na adres:

Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna

ul. Leszczyna 17

85-356 Bydgoszcz

Z dopiskiem: Konkurs fotograficzny

10. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu w składzie:

 Mikołaj Buzała

 Anna Schneider

 Małgorzata Sawicka

3. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Nadsyłanie prac do 31.04.2011 r. 

2. Ocena jury do 14.05.2011 r. 

3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 31.05.2011r. 

4. Wystawa pokonkursowa prac 14.06.2011 r.

4. NAGRODY

1. Laureaci otrzymają upominki i gadżety rowerowe.

2. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową.

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ



1. Zgłoszenie  zdjęć  do  konkursu  oznacza  wyrażenie  zgody  na  jego  nieodpłatne 

wykorzystywanie  do  promocji  Bydgoskiej  Masy  Krytycznej  i  Święta  Cyklicznego. 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, 

umieszczania  ich  na stronach internetowych,  w mediach  i  wykorzystania  ich  w innej 

formie podając dane autora (imię i nazwisko).

2. Zdjęcia  reprezentujące  wysoki  poziom  techniczny  i  merytoryczny  zostaną  po 

zakończeniu konkursu wystawione w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej. Także i w 

tym przypadku fotografie będą opisane nazwiskami autorów. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu  i  oświadczeniem,  że  fotografie  z  złożone  na  konkurs  zostały  wykonane 

osobiście.

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.

3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody  spowodowane 

opublikowaniem  nieprawdziwych  danych  osobowych  bądź  innych  nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

6. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem zastosowanie  mają  przepisy 

kodeksu cywilnego.


