
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„4 pory roku w Zatoniu”

§1. PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „4 pory roku w Zatoniu”, zwanego dalej „Konkursem”,  
jest Visit Zielona Góra z siedzibą w zielonogórskim ratuszu (Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra), 
zwany dalej „Organizatorem”.

2. Cele Konkursu: 
a) promocja zrewitalizowanego Parku Książęcego w Zatoniu, 
b) popularyzacja  przyrody oraz historii parku, 
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii, 
d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochronę.

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane przez osoby, które odwiedziły Park Książęcy 
Zatonie.

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promocja flory, fauny oraz krajobrazów w Parku Książęcym 
Zatonie.

5. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.visitzielonagora.pl, na 
profilu facebookowym Parku Książęcego Zatonie oraz Visit Zielona Góra.

6. Wernisaż wystawy wyróżnionych prac odbędzie się 4.12.2021 roku o godz. 12:00 w kawiarni Café 
Orangerie w Parku Książęcym Zatonie, ul. Zatonie – Księżnej Doroty 2, 66-004 Zielona Góra.

7. Pracownicy Visit Zielona Góra nie mogą brać udziału w Konkursie.

§2. PRZYJMOWANIE PRAC

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu oraz akceptacją jego 
regulaminu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia – po jednym zdjęciu do każdej kategorii:
zima, wiosna, lato, jesień.

4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, zwani dalej „Uczestnikami”. 
Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich 
wymagane jest dostarczenie do siedziby Visit Zielona Góra pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 
prawnych dziecka na jego udział w Konkursie.

5. Terminarz:

• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 



„Zima w Parku Książęcym Zatonie” (4.01.2021 – 20.03.2021)
„Wiosna w Parku Książęcym Zatonie” (21.03.2021 – 21.06.2021)
„Lato w Parku Książęcym Zatonie” (22.06.2021 – 22.09.2021)
„Jesień w Parku Książęcym Zatonie” (23.09.2021 – 12.11.2021)

• ocena zgłoszonych fotografii: 12 – 19.11.2021 r.
• wernisaż wyróżnionych prac – 4.12.2021 r.

6. Fotografie muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie 
(współautorstwo).

7. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: parkzatonie@visitzielonagora.pl, przy 
czym w tytule maila wpisać nazwę Konkursu „Cztery pory roku w Parku Książęcym Zatonie”. W 
treści maila należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, numer telefonu kontaktowego, 
tytuł zdjęcia, datę wykonania zdjęcia oraz porę roku ukazaną na zdjęciu.

8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Pora-roku 
_Tytuł-zdjęcia.

9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 
2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.

10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 
pochodzących z różnych plików.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niespełniających wyżej wymienionych 
wymogów.

12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 
fotografię zobowiązany jest do dostarczenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 
fotografii o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku.

13. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej zgody do 
korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.) dla celów 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 
regulaminu.

14. Uczestnik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora Konkursu w celach związanych z realizacją Konkursu.

15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi 
podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji 
Konkursu, zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie.

§3. JURY

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.



§4. NAGRODY

1. Dwanaście wyróżnionych prac zostanie zaprezentowanych na wystawie pokonkursowej, a ich 
autorzy zostaną  nagrodzeni upominkami promocyjnymi Parku Książęcego Zatonie.

2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej 
kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imion i nazwisk laureatów konkursu, 
umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i 
Internecie.

5. Organizator powiadomi autorów wyróżnionych prac telefonicznie bądź drogą elektroniczną o 
wyborze ich zdjęć w terminie do 2 tygodni od zakończenia konkretnego etapu Konkursu.

6. Po przeprowadzonym Konkursie wyróżnione osoby zobowiązane są do podpisana protokołu o 
otrzymaniu nagrody rzeczowej.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.visitzielonagora.pl.

2. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia oświadcza, iż: 
a) jest autorem załączonych fotografii, 
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które 
pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich, 
c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.visitzielonagora.pl, na profilu facebookowym 
Parku Książęcego Zatonie oraz Visit Zielona Góra w czasie trwania Konkursu oraz po jego 
zakończeniu, 
d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej wyłącznie w celach związanych 
ściśle z Konkursem,
e) wyraża zgodę na publikację zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikację danych 
osobowych, jeśli znajdzie się na liście osób nagrodzonych.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo
natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego.

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych 
prac. Pozostają one własnością intelektualną autorów.



7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest 
administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania 
reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2021 roku.

9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w czasie jego trwania z dowolnej 
przyczyny. 

11. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane fotografie nie będą wykorzystywane przez 
Organizatora.


