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Konkurs fotograficzny: „Hřebenovka – dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” 
 

Regulamin konkursu 
 
Miasto Hrádek nad Nisou we współpracy z miastem Bogatynia ogłasza konkurs fotograficzny  
w ramach projektu „Hřebenovka v Trojstyku dla dzieci i dorosłych”, 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002706 (zwany dalej projektem ). 
 
Zasady konkursu: 
1. Organizatorzy konkursu 
Miasto Hrádek nad Nisou 
Miasto i Gmina Bogatynia 
 
2. Temat 
Zdjęcia nadesłane na konkurs fotograficzny muszą przedstawiać pomniki przyrody i kultury  
w okolicach Hrádku nad Nisou i Bogatyni. 
 
3. Uczestnicy konkursu 
Osoby, które prześlą zdjęcia na ten konkurs fotograficzny „Hřebenovka – dziedzictwo przyrodnicze  
i kulturowe” zgodnie z punktem „Udział w konkursie” 
 
4. Kategoria 
Konkurs podzielony jest na 3 kategorie w zależności od wieku uczestników, którymi są: 
a. dzieci - do 10 lat 
b. młodzież - od 10 do 18 lat 
c. osoby dorosłe – 18 lat i więcej. 
 
5. Udział w konkursie 
W konkursie biorą udział autorzy zdjęć, którzy prześlą swoje zdjęcia w okresie od 01.01.2022 r. do 
20.06.2022 r. na adres e-mailowy r.cermanova@gmail.com wraz z dodatkowymi informacjami: tytuł 
zdjęcia, imię i nazwisko oraz lokalizacja zabytku, kategoria konkursowa, nazwisko autora, e -mail 
autora, telefon autora. Uczestnik wpisuje w tytule e-maila „Konkurs fotograficzny”. Decydująca  
o zakwalifikowaniu do konkursu jest data i godzina wysłania maila ze zdjęciem i dodatkowymi 
informacjami. Jeśli w wiadomości e-mail ze zdjęciem brakuje którejkolwiek z wymienionych 
dodatkowych informacji, wniosek jest nieważny. Organizatorzy konkursu nie ponoszą 
odpowiedzialności za błędy techniczne w przesyłaniu wiadomości e-mail. 
 
6. Specyfikacja techniczna zdjęć konkursowych 
W konkursie zostaną uwzględnione tylko zdjęcia, które spełniają następujące warunki: 
a. format zdjęcia JPG 
b. minimalna rozdzielczość dłuższego boku zdjęcia 2000px, 
c. maksymalny rozmiar przesyłanego pliku do 5MB. 
 
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 5 zdjęć. 
 
7. Ocena zdjęć i ustalenie zwycięzcy 
Zdjęcia ocenia niezależne jury. Zwycięskie zdjęcia w każdej kategorii zostaną ogłoszone do  
30.06.2022 r., a ich autorzy zostaną nagrodzeni drobną nagrodą. 
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8. Prawa osobiste, prawa osób trzecich i inne postanowienia 
a. Udział w konkursie jest dobrowolny, a uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na jego 
zasady. 
b. Przesyłając zdjęcie na konkurs uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  
w rozumieniu ustawy nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych. 
c. Uczestnik wyraża zgodę bez prawa do wynagrodzenia do: 
i. publikacji swojego zdjęcia na stronie www.zonerama.com w ramach konkursu, 
ii. wykorzystanie jego zdjęcia organizatorem konkursu w innych celach non-profit, w szczególności 
do publikacji w sieci oraz w materiałach prasowych organizatora i projektu. W takich przypadkach 
autor będzie zawsze wymieniony na zdjęciu, a zgoda w tym punkcie jest trwale ważna i nie może być 
odwołana. 
d. Wysyłając zdjęcie na konkurs uczestnik potwierdza, że jest autorem zdjęcia i jest uprawniony do 
korzystania z zdjęcia. Jeżeli takie oświadczenie uczestnika okaże się nieprawdziwe, takie zdjęcie może 
zostać wykluczone z konkursu. W związku z tym uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przyjmuje 
odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wystąpić u organizatorów lub osób trzecich  
w wyniku takiego postępowania. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść zdjęć, 
za naruszenie praw osób trzecich poprzez ich wyświetlenie na zdjęciu lub wykorzystanie zdjęcia przez 
organizatorów w dobrej wierze zgodnie z niniejszymi warunkami. Każdy uczestnik jest zobowiązany 
do postępowania zgodnie z przepisami prawa przy wykonywaniu zdjęć, przestrzegania prawnie 
uzasadnionych interesów i praw osób trzecich, w szczególności osób fotografowanych oraz ich 
prywatności i prawa do ochrony osobowości. Przesyłając zdjęcie na konkurs, uczestnik wyraźnie 
wskazuje organizatorom, że spełnił warunki niniejszego paragrafu i wyraża zgodę na to, że ponosi 
pełną odpowiedzialność za naruszenie tych praw. 
e. Uczestnik, który wysłał zdjęcie na konkurs i tym samym zgłosił je, ponosi pełną odpowiedzialność 
za treść zdjęcia oraz przestrzeganie obowiązujących praw związanych ze zdjęciem. Organizatorzy 
konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i innych praw przez 
uczestników. 
f. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia dowolnego zdjęcia z konkursu w momencie 
zgłoszenia i podczas konkursu (np. jeśli nie jest zgodne z regulaminem tego konkursu, ogólnymi 
normami etycznymi lub prawem Republiki Czeskiej). Wyłączenie zdjęcia nie wpływa na 
odpowiedzialność uczestnika wynikającą z niniejszego regulaminu. 


