
Regulamin konkursu fotograficznego: 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Sławno w czterech porach roku” jest Sławieński Dom 

Kultury z siedzibą ul. Cieszkowskiego 2, 76-100 Sławno. 

2. Cele Konkursu: 

a) promowanie walorów przyrodniczych miasta Sławno, 

b) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii, 

c) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony. 

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie miasta Sławno. 

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów przyrody, flory, fauny, grzybów oraz 

krajobrazów na terenie miasta Sławno. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Sławieńskiego Domu 

Kultury oraz FB SDK. 

6. Wystawa nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w 2023 roku w Sławieńskim 
Domu Kultury. 

PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia wywołane w formacie A4 

oraz w formacie JPG , które należy przesłać na email konkursy@sdk.slawno.pl w 

temacie wiadomosci wpisujac imię I nazwisko uczestnika . Każde zdjęcie do jednej 

kategorii: wiosna, lato, jesień, zima. 

3. Fotografie muszą przedstawiać miasto Sławno w czterech porach roku. 

4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

5. Fotografie należy dostarczyć osobiście ( w sekretariacie SDK) lub pocztą na adres Sławieńskiego 

Domu Kultury oraz drogą elektroniczną na adres konkursy@sdk.slawno.pl do 29 kwietnia 2023 r. 

JURY 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.sdk.slawno.pl 

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: 

 a) jest autorem załączonych fotografii, 

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako 

utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i 

roszczeniami osób trzecich; 

c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.slawno.pl. oraz w serwisie 

społecznościowym, mediach, sprawozdaniach 

d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej Sławieńskim Domu Kultury. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji fotografii o treści powszechnie uznawanej za 

obraźliwą, naruszającą prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierającą treści pornograficzne lub w 

sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści będzie 

niepodważalna i ostateczna. 

 7. Zgłoszone prace, również te niezakwalifikowane do Konkursu, stają się własnością Organizatora, 

który może je w dowolny sposób wykorzystywać . 

8. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 
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9. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo 

natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 

administratorem danych. 

11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781). Administratorem 

danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu organizowanego przez 

Sławieński Dom Kultury. 

12. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem  22.04.2022 roku. 

13. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ na organizację Konkursu. 


