
RREGULAMINEGULAMIN  Konkursu Fotograficznego 
“F“FOTOOTO-K-KONKURSONKURS  DLADLA C CIEBIEIEBIE - M - MOJAOJA P PRACARACA  WW O OBIEKTYWIEBIEKTYWIE””

I. Przepisy ogólne

1.Organizatorem  Konkursu  Fotograficznego  „Foto-Konkurs  dla  Ciebie-  Moja  Praca  
w Obiektywie” jest Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku, 

ul. Modra 23. 

2.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3.Celem przyświecającym konkursowi jest:
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- propagowanie wśród internautów idei pracy na wsi.

4.W konkursie może brać udział każdy, kto ukończył 18 lat.

5.Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 
regulaminie.

II. Zadanie konkursowe 

1. Zadaniem konkursowym jest uchwycenie na fotografii pracy w gospodarstwie rolnym.
Przez pracę rozumie się wykonywanie wszystkich czynności gospodarskich na polskiej 
wsi. Zdjęcia konkursowe powinny przedstawiać różne prace na terenie gospodarstwa, 
dodatkowym atutem prac konkursowym będzie pokazanie osób pracujących w 
gospodarstwie, upraw, zwierząt, maszyn, itp. 

2. Każde ze zdjęć konkursowych powinno zawierać jego opis w 2-3 zdaniach. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a)  wypełnienie formularza zgłoszeniowego i nadesłanie go na adres organizatora;
b)  wyrażenie, podpisanie i nadesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
      związku z RODO,na adres Organizatora; 
c) nadesłanie fotografii zgodnej z tematyką oraz regulaminem Konkursu; 
c) „polubienie” profilu KalendarzRolnikow.pl na Facebook;
d) zapisanie się na newsletter na stronie głównej KalendarzRolnikow.pl.

 

III. Przepisy dotyczące prac konkursowych 
 
1. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych

prac fotograficznych,  wykonanych metodą tradycyjną  lub cyfrową.  Technika wykonania
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zdjęć  jest  dowolna,  przy  czym  fotografie  powstałe  w  rezultacie  wyraźnej  ingerencji
graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: 
◦ konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów 

itp.; 
◦ korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie)

Nie będą akceptowane prace: 
 z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
 powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

2. Fotografie wraz z ich krótkim opisem (2 – 3 zdania) należy nadsyłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres naczelny@kalendarzrolnikow.pl

3. Zgłoszone do konkursu prace powinny być  przesłane w formie plików elektronicznych,
zapisanych  w  formacie  JPG,  o  minimalnej  rozdzielczości  300  dpi  i  minimalnych
rozmiarach 2592x1944

4. W wiadomości mailowej, zawierającej fotografię należy podać imię i nazwisko oraz adres
autora zdjęcia. 

5. Jednocześnie z  wysyłaniem zdjęć należy nadsyłać  załączniki:  zgoda na przetwarzanie
danych osobowych oraz formularz zgłoszeniowy (do pobrania), jako przesyłki  pocztowe
lub przesyłki  kurierskie  (na koszt  nadsyłającego)  lub  dostarczać osobiście  do siedziby
Organizatora: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, ul. Modra 23, 87-800 Włocławek.
Na przesyłce prosimy o dopisek Konkurs Fotograficzny.

6. Fotografie  konkursowe  nie  mogą  naruszać  jakichkolwiek  praw  osób  trzecich,  
w szczególności  praw autorskich  ani  dóbr  osobistych.  Uczestnik  jest  zobowiązany  do
uzyskania  od  osób,  którym  przysługują  przedmiotowe  prawa,  wszelkich  niezbędnych
praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie.
Naruszenie  przez Uczestnika  powyższych  postanowień będzie  traktowane  jako istotne
naruszenie  Regulaminu,  skutkujące  natychmiastowym  wykluczeniem  z  udziału  
w  Konkursie.  Uczestnik  będzie  wyłącznie  odpowiedzialny  za  zgodność  z  prawem
nadesłanej  Fotografii  i  poniesie  wszelkie  konsekwencje  jej  wykorzystania  przez
Organizatora w ramach Konkursu.

7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dyskwalifikowania  prac  nie  spełniających
wymienionych wyżej wymogów. 

IV. Terminarz

1. Termin nadsyłania prac rozpoczyna się w dniu 20 lipca 2018 r., mija dnia 15 września
2018 r. roku (decyduje data nadesłania fotografii oraz stempla pocztowego w przypadku
załączników, o których mowa w II.3 lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki
pocztą kurierską).

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).

4. Ocena  prac  przez  Jury  nastąpi  do  dnia  25  września  2018  roku.  Decyzja  Jury  jest
ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
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5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 27 września 2018
r. 

6. Wyniki  Konkursu  zostaną  podane  na  stronie  portalu  internetowego
http://www.KalendarzRolnikow.pl    

7. Nagrody  wysłane  zostaną  do  zwycięzców  drogą  pocztową,  bądź  odebrane  osobiście
w siedzibie organizatora.  

V. Nagrody i wyróżnienia

Nagrodami w konkursie są: 

a) za zajęcie I miejsca- wysokiej klasy telewizor LCD LED 43''
b) za zajęcie II miejsca- nawigacja samochodowa z wbudowanym rejestratorem jazdy
c) za zajęcie III miejsca- zestaw płyt DVD „Złota Kolekcja Jana Pawła II” 7 filmów o życiu i
    dokonaniach Ojca Świętego + 3 słoiki miodu z pasieki księdza Marcina + zestaw książek 
   „Zdrowi z natury”   

VI. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

1. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach 
promocyjnych oraz w treści prowadzonego przez siebie portalu internetowego. 

2. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na 
podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II.3. 
niniejszego regulaminu.

         Wydawnictwo 
 Duszpasterstwa Rolników
     KalendarzRolnikow.pl 
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