
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Sławno, lubię to miejsce” 

I. Organizator konkursu i patronat: 
 
Sławieoski Dom Kultury 
ul. Cieszkowskiego 2 
76-100 Sławno 

Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje:  

 Burmistrz Miasta Sławno Krzysztof Frankenstein. 

 

II. Cel i tematyka konkursu: 
Temat konkursu:  „Sławno, lubię to miejsce”. 

Każdy z nas ma w Sławnie swoje ulubione miejsce, w którym czuje się bezpiecznie i 

komfortowo, do którego lubi wracad.  Konkurs ma na celu pokazanie miejsc w Sławnie, które 

warto zobaczyd 

III. Uczestnicy konkursu: 
1. Konkurs pt. ”Sławno, lubię to miejsce” adresowany jest mieszkaoców Sławna. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie: 
a) fotografii w wersji elektronicznej (zapisanych w formacie JPG)  przesłanych e-mailem na 
adres sekretariat@sdk.slawno.pl 
oraz 
b) oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia oraz zgodę na nieodpłatne 
wykorzystanie zdjęd i na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego Regulaminu. Oświadczenie powinno zostad podpisane odręcznie i przesłane 
Sławieoskiego Domu Kultury  w formie papierowej lub elektronicznej (np. skan dokumentu). 
2. Każdy uczestnik może zgłosid do konkursu maksymalnie 1 fotografie. 
3. Każda fotografia powinna byd opisana. Należy podad następujące dane: 
- imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz e-mail autora (niemożnośd kontaktu ze 
zwycięzcą będzie skutkowała przekazaniem nagrody następnej osobie), 
- opis zdjęcia 
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30.09.2022r. 
  
IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu: 
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 
Organizatora. 
2. Jury dokonuje oceny po zakooczeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartośd 
artystyczną, jakośd i oryginalnośd nadesłanych fotografii. 
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie 
miejsce. 
4. Jury może wyróżnid prace – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad. 
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą 
elektroniczną. 
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7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie www.sdk.slawno.pl 
8. Nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz stworzą wystawę 
pokonkursową w salonie wystawowym Sławieoskiego Domu Kultury, gdzie oglądający będą 
mieli możliwośd wziąd udział w plebiscycie publiczności. 
O terminie wystawy powiadomi Sławieoski Dom Kultury. 
 

V. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 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 zdjęd na stronie www.slawno.sdk.slawno oraz w serwisie 

społecznościowym, mediach, sprawozdaniach  

d) zgadza się na opublikowanie zdjęd na wystawie pokonkursowej Sławieoskim 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 wykorzystywad .  

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

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.  

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 skontaktowad 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 Sławieoski Dom Kultury.  

12. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 22.06.2022 roku.  

13. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeo mogących mied wpływ na 

organizację Konkursu. 
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ANEKS NR 1 

DO REGULAMINU KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Sławno, lubię to miejsce” 

 

I. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:  

Zastępuje się treścią w tytule:  
         III. Uczestnicy konkursu: 
        4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 14.10.2022r. 
 
II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie  

III. Aneks wchodzi w życie dnia 29 września 2022 r. 

 

 

 


