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Regulamin 

Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego 
 

I. Organizator konkursu 
1. Organizatorem Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego jest Parafia Św. Franciszka 
z Asyżu, ul. Strumykowa 25, 03-138 Warszawa. 
 

II. Uczestnicy konkursu 
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która interesuje się fotografią. Nie musi 
mieszkać na terenie Parafii Św. Franciszka. 
 

III. Temat konkursu i treść prac 
3. Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu zdjęcia w dwóch kategoriach: „Franciszek na wa-
kacjach” oraz „Wiara na wakacjach”. Treścią prac w kategorii „Franciszek na wakacjach” 
mogą być miejsca, osoby, przedmioty lub wydarzenia związane lub kojarzące się z postacią 
św. Franciszka z Asyżu. Treścią prac w kategorii „Wiara na wakacjach” mogą być miejsca, 
osoby, przedmioty lub wydarzenia związane z wiarą chrześcijańską. 

 

IV. Wymagania dotyczące prac 
4. Zdjęcia muszą być wykonane w okresie od 24 czerwca do 15 września 2017 roku. 
5. Krótszy bok zdjęcia musi mieć nie mniej niż 1500 pikseli. 

6. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadają-
cych zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - 
rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomon-
taż, są niedopuszczalne. 

7. Każde zdjęcie powinno być zatytułowane. 
8. Do każdego zdjęcia powinien być dołączony opis długości od 40 do 100 słów. Opis może 
opowiadać o okolicznościach zrobienia zdjęcia; może zawierać informacje o fotografowanym 
miejscu, osobach, przedmiotach lub wydarzeniach; może zawierać także przemyślenia autora 
związane z treścią zdjęcia. 
9. Fotografie zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkur-
sach. 
 

V. Zgłaszanie prac 
10. Zdjęcia mogą być zgłaszane wyłącznie przez ich autorów, a w przypadku osób niepełno-
letnich – przez rodziców. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia 
z każdej kategorii. 

11. Zgłoszenie zdjęcia odbywa się przez przesłanie w formie elektronicznej na adres: 
parafia@swfranciszek.waw.pl w terminie do 15.09.2017. 
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12. Oprócz zdjęcia i opisu w wiadomości zgłoszeniowej należy podać: 
- imię i nazwisko Uczestnika, 
- numer telefonu, 
- datę i miejsce zrobienia zdjęcia. 
13. Zgłoszenie pracy (fotografia i opis) do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na zamieszczenie jej w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika 
nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie jej na stronie internetowej Organizato-
ra. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych 
prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych 
z konkursem. 
14. Zgłoszenie prac (fotografia i opis) do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że 
nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały 
ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że osoba przekazująca prace konkursowe 
ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania 
zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 13. Regulaminu. 
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu narusze-
nia praw określonych powyżej Uczestnik zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie 
odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną 
z tego tytułu. 
 

VI. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 
15. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Orga-
nizatora. 
16. Jury dokonuje oceny po upływie terminu oddawania prac biorąc pod uwagę wartość arty-
styczną, jakość i oryginalność zdjęć oraz ich zgodność z tematem Konkursu. 
17. Jury określi ile prac z danej kategorii zostanie nagrodzonych. Zwycięzcy konkursu otrzy-
mają nagrody – niespodzianki. 
18. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

19. O decyzji Jury nagrodzone osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.  
 

VII. Postanowienia końcowe 
20. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w przypadku zbyt małej liczby 
uczestników oraz innych ważnych przyczyn losowych. 
21. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.swfranciszek.waw.pl. 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowied-
nie przepisy prawa polskiego. 

23. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych 
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

24. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Kon-
kursu warunków niniejszego Regulaminu. 


