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Regulamin 
 Konkursu fotograficznego 

„MAJÓWKA NA SKARPIE 2014 W OBIEKTYWIE” 
 

1. Organizator 
 

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Majówka na Skarpie 2014 w obiektywie” jest 

Fundacja Culture Shock, z siedzibą przy al. Na Skarpie 15 lok. 16, 00-488 Warszawa (dalej 

zwane: „Organizatorem”) w imieniu Warszawskiej Drogi Kultury na Skarpie – obywatelskiej, 

partnerskiej i nieformalnej inicjatywy instytucji leżących na szlaku Skarpy. 

 

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: 

„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także  na stronie internetowej  

http://www.cultureshock.pl  

 

2. Cel Konkursu 
Celem Konkursu jest propagowanie sztuki fotografowania oraz stworzenie możliwości 

wypróbowania swoich sił na polu fotografii przy jednoczesnej aktywizacji na polu kultury i 

wydarzeń kulturalnych, takich jak Majówka na Skarpie 2014. Celem Konkursu jest także 

stworzenie galerii dokumentującej wydarzenie Majówka na Skarpie 2014, w której znajdą się 

prace różnorodne, autorstwa uczestników Majówki na Skarpie, ukazujące wydarzenie w 

świetle ich obiektywów. Ocenie jury podlega uchwycenie przez obiektyw aparatu 

wyjątkowego klimatu wydarzeń w ramach Majówki na Skarpie 2014. 

 

3. Uczestnicy 
 W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje, zarówno amator, jak i zawodowiec 

(dalej zwany: „Uczestnikiem”). 

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

umieszczonego na stronie internetowej http://www.cultureshock.pl 

 

4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz 
 

Konkurs trwa od 25 maja 2014 roku do 02 czerwca 2014 roku. Zgłoszenia konkursowe 

wysłane po 02 czerwca 2014 nie będą brane pod uwagę. 

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania w na stronie internetowej 

http://www.cultureshock.pl ). 

2. zaakceptowanie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym 

Regulaminie. Uczestnik wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie w momencie 

przesłania formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami konkursowymi. 
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3. przesłanie zdjęcia/ zdjęć konkursowych (maksymalnie pięciu) wykonanych podczas wybranego 

wydarzenia w ramach Majówki na Skarpie 2014 w dniu 25 maja 2014 roku (program Majówki na 

Skarpie 2014 dostępny jest na stronie: http://drogakultury.waw.pl/majowka-na-

skarpie/#program). 

 

Prace konkursowe może przesyłać jedynie Uczestnik, który dopełni wszystkich wyżej 

wskazanych czynności formalnych. 

 

Przesłanie zdjęć możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy: 

info@cultureshock.pl. W tytule należy wpisać "Konkurs Majówka na Skarpie 2014". 

 

Poprzez przesłanie zdjęcia (lub zdjęć) na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z 

Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia. 

 

W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi techniczne opisane w 

Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora, tj. 

najpóźniej do 02 czerwca 2014 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.  

 

 

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych 
 

Jeden Uczestnik może nadesłać łącznie do 5 zdjęć. W przypadku nadesłania większej liczby 

zdjęć przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru pięciu zdjęć 

metodą losową, bez uwzględnienia w Konkursie pozostałych prac tego Uczestnika.  

 

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu 
 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 16 czerwca 2014 roku.  

 

Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje 5-osobowe jury, w skład którego 

wchodzą przedstawiciele instytucji partnerskich Warszawskiej Drogi Kultury na Skarpie. 

 

Jury wybierze 3 zdjęcia, które otrzymają tytuł “Zwycięzca Konkursu Fotograficznego 

Majówka na Skarpie 2014 w obiektywie”. Komisja oceniająca zastrzega sobie także prawo do 

przyznania wyróżnień. Werdykt jury jest ostateczny. Ocenie jury podlega klimat zdjęć, który 

powinien jak najlepiej oddawać atmosferę wydarzeń odbywających się podczas Majówki na 

Skarpie 2014.  

Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 18 czerwca 2014 roku, poprzez umieszczenie ich 

na stronie internetowej: http://drogakultury.waw.pl/ oraz http://www.cultureshock.pl  

 

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową najpóźniej dn. 18 

czerwca. Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w treści formularza 

zgłoszeniowego. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie poda danych kontaktowych, jury 

ma prawo – według własnego uznania – albo dokonać kolejnego wyboru, albo wezwać 
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laureata do podania danych, publikując na stronie internetowej http://drogakultury.waw.pl/ 

oraz http://www.cultureshock.pl nagrodzone zdjęcie  i wzywając autora do kontaktu z 

Organizatorem.  

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych zdjęć w kampaniach 

reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora, umieszczenia ich na stronach 

internetowych instytucji partnerskich Warszawskiej Drogi Kultury na Skarpie, bez obowiązku 

wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator zobowiązuje się do podania autora 

publikowanych fotografii. 

Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, jako autora zdjęć. 

 

7. Nagrody  
 

Nagrodami w Konkursie są publikacje, bilety oraz bony ufundowane przez  Partnerów 

Warszawskiej Drogi Kultury na Skarpie. 

 

8. Postanowienia dodatkowe  
Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w 

Konkursie. 

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w 

całości obciąża Uczestnika Konkursu. 

 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także tych 

nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.  

 

Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego 

zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.  

 

Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć 

na wszystkich pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania zdjęć. Dotyczy to 

szczególnie: 

1) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych zdjęć w dowolnej formie, m.in. 

choć nie wyłącznie w postaci wydrukowanej i/lub CD-ROM-u; 

2) wprowadzania zdjęć w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz  

publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęć w czasie i 

miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet); 

3) używania całości lub fragmentów zdjęć w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

Organizatora, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych). 

 

Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić 

Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora 

nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w zdjęciach i/lub w 

związku ze zdjęciami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw 

autorskich. 
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9. Postanowienia końcowe 
 

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu do dnia 

rozpoczęcia konkursu, tj. najpóźniej do 24 maja godz. 23.59. 

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. 

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje 

dane osobowe oraz do ich poprawiania.  

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne 

przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z 

późn. zm.). 


