
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

NASZ NOWY FORDON 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu jest HANGAR KULTURY działający przy Zespole Szkół nr 5 

Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. 

Współorganizatorem i fundatorem nagrody głównej w konkursie jest Rada Osiedla Nowy 

Fordon. 

Celem konkursu jest budzenie zainteresowań przestrzenią, w której żyjemy, rozwijanie 

wrażliwości artystycznej i wykonanie fotografii pokazujących piękne, interesujące lub 

intrygujące miejsca w bydgoskiej dzielnicy Nowy Fordon. 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawować będzie powołana przez 

organizatora komisja konkursowa. 

Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na warunki konkursu zawarte 

w regulaminie konkursu. 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej organizatora: 

hangarkultury.liceumxv.edu.pl 

§ 2 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do fotografów amatorów. Jest bezpłatny, dobrowolny i otwarty dla 

wszystkich uczestników. Uczestnikiem może zostać osoba fizyczna bez względu na wiek. 

Uczestnicy do 18. roku życia muszą uzyskać zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych 

na wzięcie udziału w konkursie. (Załącznik 1) 

Autorem pracy może być jedna osoba. Wyklucza się prace tworzone wspólnie. 

Z konkursu wyłączeni są pracownicy organizatora, współorganizatora oraz członkowie 

najbliższej rodziny tych osób (małżonkowie, rodzeństwo, dzieci, rodzice, dziadkowie). 

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw 

autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane. Uczestnik konkursu ponosi 

pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do konkursu. 

Autorzy prac przesyłają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik 2) 



 

§ 3 

Ramy czasowe konkursu 

Prace konkursowe można zgłaszać w terminie od 1 marca do 31 maja 2021 r. 

Po 31 maja 2021 r. nadesłane na konkurs zdjęcia zostaną opublikowane na stronie 

internetowej i facebookowej HANGARU KULTURY. 

Do 14 czerwca 2021 r. komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs, a wynik umieści na stronie 

internetowej HANGARU KULTURY. Laureaci konkursu zostaną poinformowani również 

telefonicznie. 

§ 4 

Zasady zgłoszenia prac konkursowych 

Zgłoszenia na konkurs dokonuje się poprzez przesłanie zdjęcia/ zdjęć konkursowych oraz 

podpisanych skanów oraz: 

 Zgody rodziców/ opiekunów prawnych (w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

(Załącznik 1), 

 Zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 2),  

 Formularza zgłoszeniowego (Załącznik 3) 

na adres mailowy: salawidowiskowa@liceumxv.edu.pl . 

W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs fotograficzny NASZ NOWY FORDON. 

Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG w rozdzielczości minimum 4000 x 3000 

pikseli. 

Każdy uczestnik może zgłosić w konkursie minimum jedno, a maksymalnie 3 zdjęcia. 

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą 

na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia 

dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach. 

W przypadku, gdy na fotografiach znajduje się wizerunek osób, uczestnik przesyłając 

fotografię powinien dostarczyć podpisane oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie 

wizerunku. 

§ 5 

Komisja konkursowa 

W skład komisji konkursowej wchodzą między innymi: Jan Kwiatoń - Przewodniczący Rady 

Osiedla Nowy Fordon (Przewodniczący Komisji); dr Piotr Tołoczko – Doktor Sztuk 

Plastycznych, wykładowca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym; Marek 

Chełminiak – bydgoski fotograf i dziennikarz. 

mailto:salawidowiskowa@liceumxv.edu.pl


Komisja konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureata konkursu. 

 

Decyzja komisji konkursowej jest suwerenna i ostateczna. 

 

Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

 
§ 6 

Nagrody 

Komisja konkursowa wyłoni jednego laureata konkursu, który otrzyma nagrodę główną – 

Dysk zewnętrzny SanDisk Extreme Portable SSD 500 GB. 

Autorzy zdjęć, które od momentu publikacji na facebookowej stronie HANGARU 

KULTURY do 10 czerwca 2021 r. włącznie otrzymają najwięcej „polubień”, zostaną 

nagrodzeni karnetami wstępu na seanse w Kinie Jeremi oraz na organizowane aktualnie 

wydarzenia w HANGARZE KULTURY. 

Prace Laureatów Konkursu oraz inne wyróżnione przez komisję konkursową zdjęcia zostaną 

zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w HANGARZE 

KULTURY.  

O terminie wernisażu wystawy pokonkursowej laureaci konkursu i osoby wyróżnione zostaną 

poinformowani najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 


