
 

Regulamin konkursu fotograficznego 
„DZIELNICA I STARE MIASTO W OBIEKTYWIE” 

 
Celem Konkursu jest szeroko pojęta prezentacja i promocja krakowskiej Dzielnicy I Stare Miasto: 
promocja piękna, różnorodności i historycznych wartości najstarszej dzielnicy Krakowa. Do 
udziału w Konkursie zapraszają Rada Dzielnicy I oraz Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. 
 
Fotografie mogą być zgłaszane w następujących kategoriach konkursowych: 
1.architektura (obiekty, zabytki, detale architektoniczne) - A 
2.ludzie (mieszkańcy, znane postacie, osoby związane z Dzielnicą I) - L 
3.wydarzenia (imprezy organizowane w obrębie dzielnicy, spotkania, inicjatywy lokalne) - W 
 
1. Warunki udziału: 
- do Konkursu mogą przystąpić zarówno osoby trudniące się zawodowo fotografią, jak i amatorzy 
fotografii 
- nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież do lat 18 (potrzebna 
jest zgoda rodziców na udział w konkursie, załącznik nr 4) oraz osoby pełnoletnie.  
- każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa pojedyncze zdjęcia w każdej kategorii 
konkursowej (zestawy nie będą oceniane) 
- zdjęcia wybrane przez Jury będą prezentowane w Internecie na stronach Dzielnicy I i Centrum 
Młodzieży im. dr. H. Jordana, planowana jest również wystawa  
 
2. Ocena prac: 
- oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Niezależnie od decyzji Jury przewidziana 
jest nagroda publiczności. W tym celu wszystkie konkursowe zdjęcia będą udostępnione na 
facebooku. Autor zdjęcia z największą liczbą lajków otrzyma nagrodę  
- fotografie nie spełniające wymogów regulaminu lub słabe technicznie nie będą oceniane  
- do oceny nie będą zakwalifikowane fotografie, na których znajdują się podpisy, daty, znaki 
wodne 
- zabrania się przysyłania fotografii sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami  
 
3. Nagrody: 
- Jury przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia 
- autorzy nagrodzonych fotografii otrzymają zaproszenia na weekendowy wyjazd z rodziną (do 5 
osób) do Centrum Wypoczynku „JordaNova” w Gołkowicach Górnych oraz nagrody rzeczowe  
- autorzy zdjęć wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe 
- wszystkie osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają pamiątkowe dyplomy  
- nagrodzone fotografie będą publikowane między innymi w gazetce dzielnicy I  
 
4. Parametry techniczne i wysyłanie fotografii: 
- każda fotografia zgłaszana do konkursu powinna mieć minimum 1 MB i nie przekraczać 10 MB 
- przyjmowane będą tylko fotografie w formacie JPG 
- dopuszcza się edycję fotografii, w zakresie podstawowych parametrów zdjęcia, tj. kadrowania, 
poprawy kontrastu, jasności, nasycenia czy balansu bieli, jednak wykluczona jest zbyt duża 
ingerencja w fotografie, montaże, usuwanie bądź dodawanie elementów fotografii 
- fotografie powinny być przygotowane do wydruku do formatu 30x45 cm 
- zdjęcia konkursowe powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, numerem kolejnym 
zgodnym z kartą zgłoszenia oraz symbolem kategorii (załącznik nr 2): np. jan_kowalski_1_A.jpg, 
jan_kowalski_2_L.jpg itp.  
- fotografie prosimy przesyłać poprzez darmową platformę wetransfer na adres: 
mstachnik@cmjordan.krakow.pl 
- na ten sam adres e-mail należy wysłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz pozostałe 
załączniki.  Ich brak spowoduje, że fotografie nie będą oceniane przez Jury konkursu. 
 



 

5. Terminarz: 
- do 13 listopada 2020 do godz. 23:59 - przesyłanie fotografii i kart zgłoszenia 
-  do 25 listopada 2020 r. - ogłoszenie wyników; informacja o terminie i miejscu (lub sposobie) 
rozdania nagród  
- termin i miejsce wystawy pokonkursowej zostaną podane w terminie późniejszym 
 
6. Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne 
i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego 
własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad prawnych oraz 
roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody wymagane 
na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie 
wizerunku), w tym celu zgłaszając fotografie na konkurs należy dosłać podpisany załącznik nr 1.  
W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem 
faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń 
osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje 
wszystkie związane z tym faktem szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta 
podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez 
organizatora nagrody.  
 
7. Każdy uczestnik Konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie 
danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz w związku z promocją 
konkursu i wystawy pokonkursowej (załącznik nr 3). 
 

Organizatorzy Konkursu: Dzielnica I Stare Miasto, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. 


