
Zasady konkursu fotograficznego „Zobacz więcej przez telefon” 

 

Organizator: Gmina Czerwonak  
Patronat: Wójt Gminy Czerwonak  

Cel:  
Konkurs fotografii mobilnej pt. „Zobacz więcej przez telefon” został zorganizowany w celu 
promocji fotografii mobilnej (fotografii komórkowej) jako nowoczesnej formy sztuki, 
fotografów – autorów nadesłanych zdjęć, a także gminy Czerwonak.  

Kategorie: 
1. Przyroda (krajobrazy, zachody słońca, zwierzęta, rośliny itp.) 
2. Architektura (budynki, budowle na terenie gminy itp.) 
3. Ludzie/Portrety  
4. Życie w gminie Czerwonak (ludzie w sklepie, samochody na ulicy, dzieci na placu 
zabaw, turystyka, sport itp.) 
5. Kategoria specjalna „Zobacz więcej” (czyli co dla autora fotografii znaczy gminne 
hasło) 

Warunki udziału w konkursie: 

1. Warunkiem przyjęcia zdjęcia do konkursu jest jego wykonanie telefonem komórkowym, 
smartfonem.  

2. Zdjęcia można dowolnie obrabiać, edytować, tworzyć fotomontaże i kolaże, ale cały 
proces tworzenia ostatecznego wyglądu zdjęcia musi odbywać się na telefonie 
komórkowym. Wykorzystanie aparatu fotograficznego, poza tym w telefonie komórkowym, 
oraz edycja zdjęcia na komputerze oznaczają natychmiastową dyskwalifikację fotografii. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wystąpienia do autora fotografii  
o dostarczenie oryginalnych zdjęć sprzed edycji (w celu zweryfikowania danych EXIF). 

4. Wszystkie zdjęcia, które mają wziąć udział w konkursie, powinny być przesłane w 
terminie od 4 marca do 10 czerwca 2013 r. na adres e-mailowy: 
konkursfoto@czerwonak.pl  

5. Jeden autor może przesłać maksymalnie 10 zdjęć, opisując pliki w formacie jpg, jpeg w 
sposób następujący: 

imie_nazwisko_kategoria_nr kolejny  zdjęcia.jpg (czyli na przykład: 
michal_nowak_przyroda_1.jpg, michal_nowak_architektura_1.jpg). 

6.  W  e-mailu zgłoszeniowym należy zamieścić swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu 
do kontaktu. 

7.. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, z wyjątkiem osób 
zaangażowanych w organizację konkursu. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie 
za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku wygrania nagrody przez osobę 
niepełnoletnią, nagrodę odbiera rodzic lub prawny opiekun takiej osoby. 



8.. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego ze zdjęciami oświadcza, iż: 
a) jest autorem fotografii i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
nadesłanych fotografii oraz, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora 
za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą 
kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich wizerunku i  
praw autorskich; 
b) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne 
udostępnienie; 
c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika 
wyłącznie na potrzeby Konkursu; 
d) nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela na rzecz 
Organizatora prawa do wykorzystania fotografii w przesłanej rozdzielczości w materiałach 
promocyjnych wydawanych przez Organizatora, druk w dowolnej liczbie egzemplarzy, a 
także zamieszczanie ich w Internecie i w innych formach utrwaleń, nadających się do 
rozpowszechniania i publicznych prezentacji. 
 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu e-mail  lub numeru  telefonu 
uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i wręczenie nagrody. 

10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 
Zasad konkursu. 

Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody:  

1. Wyniki konkursu zostaną podane w ciągu 2 tygodni od terminu zakończenia 
przyjmowania fotografii.  

2. W celu rozstrzygnięcia konkursu Organizator powoła jury w składzie min. 3-osobowym. 
Jednym z członków jury będzie Michał Koralewski laureat konkursu fotografii mobilnej 
Mobile Photo Awards.  

3. Nadesłane prace oceniane będą ze szczególnym uwzględnieniem: 
- jakości przesłanego zdjęcia, 
- walorów estetycznych, 
- adekwatności kategorii i warunków. 

4. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną dla najlepszego fotografa całego konkursu 
oraz pięć nagród dla autorów najlepszych fotografii w poszczególnych kategoriach. 

5. Nagrodą główną będzie mini iPad WiFi firmy Apple. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 400 zł brutto.  

6. Nagroda główna w konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
podatkowymi (art.30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm.). Zgodnie z w/w 
przepisami nagroda główna jest opodatkowana podatkiem zryczałtowanym 10% od 
wartości. Podatek ten zostanie pobrany przez organizatora konkursu od zwycięzcy 
konkursu przed wydaniem nagrody.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród. 

 


