
 
 
 

 

Centrum Kultury Raszyn 
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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pt. „ZIEMIA RASZYŃSKA W OBIEKTYWIE” 

/VIII edycja/ 

 

 

§1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu fotograficznego pod tytułem: „Ziemia Raszyńska 

w obiektywie” jest „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie. 

 

§2 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

4. Każdy uczestnik zgłasza co najwyżej 3 prace fotograficzne wyłącznie w formie 

elektronicznej, pojedyncze lub cykl – dyptyk, tryptyk. 

5. Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć osobiście lub 

przesłać (liczy się termin dostarczenia) w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 roku  

/piątek/  na adres Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn lub 

mailowo na adres  info@ckr.raszyn.pl z dopiskiem Konkurs fotograficzny pt. 

„Ziemia Raszyńska w obiektywie” . 

Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące: 

– rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 3000 px, 

– RGB lub grey scale, 

– dopuszczalny format: JPG z maksymalną jakością. 

6. Interpretacja tematu jest dowolna (architektura, pejzaż lub wydarzenie, itp.). 

7. Uczestnik konkursu przyjeżdża na własny koszt i sam pokrywa koszty pobytu. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo wyboru prac do ekspozycji. 

9. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 
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§3 

Komisja Konkursowa 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

3. Komisja Konkursowa przyzna 3 nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz ewentualne 

wyróżnienia. W dwu kategoriach: 

W kategorii : 

• dorośli i  młodzież powyżej 15 lat  

• dzieci i młodzież szkolna 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§4 

Nagrody 

1. Zwycięzcy otrzymają nagrody, w formie karty podarunkowej do Media Markt: 

W kategorii:  dorośli i  młodzież powyżej15 lat  

I NAGRODA - karta podarunkowa o wartości 400 złotych 

II NAGRODA -  karta podarunkowa o wartości 300 złotych 

III NAGRODA - karta podarunkowa o wartości 200 złotych 

WYRÓŻNIENIA - karta podarunkowa  o wartości 100 złotych. 

Dzieci i młodzież szkolna 

I NAGRODA - karta podarunkowa o wartości 150 złotych 

II NAGRODA -  karta podarunkowa o wartości 100 złotych 

III NAGRODA - karta podarunkowa o wartości 50 złotych 

 

2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. 

3. Laureaci nieobecni na wręczeniu nagród będą mogli odebrać nagrody w terminie do 

22 maja 2022 roku w siedzibie Organizatora przy Al. Krakowskiej 29A w Raszynie. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest w siedzibie Centrum 

Kultury Raszyn, na stronie internetowej: www.ckr.raszyn.pl 

oraz na facebooku: https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury 

http://www.ckr.raszyn.pl/
https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury
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2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

3. Wernisaż wystawy pokonkursowej pt.: „Ziemia Raszyńska w obiektywie” 

odbędzie się w Galerii Q Centrum Kultury Raszyn pomiędzy 17 a 30 kwietnia 

2023roku - o dokładnej dacie poinformujemy uczestników w późniejszym terminie. 

4. Z przyczyn niezależnych od Centrum Kultury Raszyn uniemożliwiających 

zorganizowanie wernisażu w dniach pomiędzy  17 a 30 kwietnia 2023 roku wystawa 

zostanie zaprezentowana i udostępniona na stronie internetowej oraz facebooku 

CKR. 

§6 

 

                                                PRAWA AUTORSKIE 

1. W związku z otrzymaniem nagrody w konkursie Uczestnik przenosi na 

Organizatora, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich: 

a) autorskie prawa majątkowe do Utworu na następujących polach eksploatacji: 

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i 

reemitowanie dowolną techniką; 

- publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

- wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i 

zamkniętej; 

- przekazywanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w 

dowolnym standardzie, systemie i formacie; 

- utrwalanie i zwielokrotnianie w jakiejkolwiek postaci, na dowolnym nośniku 

informacji w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym techniką drukarską, oraz techniką 

cyfrową w tym m. in. CD – Romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki 

magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne; 

- udostępnienie oryginału i egzemplarzy, na których Utwór utrwalono; 

- wprowadzenie zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu do obrotu; 

- dokonywania przeróbek, opracowań Utworu, jego skrótów oraz tłumaczeń. 

b) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu. 

c) własność egzemplarza utworu. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie 

i czasowo. Nabywca może wykorzystywać Utwór na całym świecie we wszystkich 
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mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas 

trwania praw majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do korzystania z 

przedmiotu umowy 

przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić 

autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, a także prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy, na osoby trzecie. 

 

§ 7 

 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wraz z formularzem zgłoszenia dostępny jest w siedzibie 

Centrum Kultury Raszyn, na stronie internetowej www.ckr.raszyn.pl 

oraz na facebooku https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury/. 

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

3. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego 

opakowania, nie będą brane pod uwagę. 

4.Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie 

katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w 

mediach bez uiszczania honorariów. 

 

5. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 20 marca 2023 r. na stronie 

internetowej Centrum Kultury Raszyn www.ckr.raszyn.pl  

6. Dodatkowych informacji udziela: 

Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn, tel. 22 460 57 60 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
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