
 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

CZŁOWIEK W DRODZE 

w ramach projektu 

Naprzód i Wyżej! Winowskie Centrum Wsparcia i Integracji 

 

§ 1. Idea konkursu 

1. Tematem konkursu jest „Człowiek w drodze”. Może on być rozumiany zarówno 
bardzo konkretnie, jak i metaforycznie. CZŁOWIEK W DRODZE to człowiek  
w podróży, w drodze do pracy, na ważne spotkanie, wędrujący dokądś, 
pielgrzymujący, człowiek przemieszczający się w codziennych i nadzwyczajnych 
momentach życia. Ale CZŁOWIEK W DRODZE to także człowiek w drodze do jakiegoś 
celu.  Mówimy, że nasze życie jest DROGĄ.  

2. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowym 
wernisażu oraz na stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook 
Organizatora konkursu. 

§ 2. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Stowarzyszenie bł. Alojzego Ligudy. 

§ 3. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty; każdy może wziąć w nim udział. 

§ 4. Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
2. Osoba biorąca udział w konkursie fotograficznym może przedstawić maksymalnie 5 

prac fotograficznych w formacie JPG lub TIFF (o rozdzielczości nie mniejszej niż 2560 
x 1920 pixeli, rozdzielczości min. 72 dpi, minimalny rozmiar zdjęcia: 3 MB). 

3. Organizator dopuszcza możliwość nadsyłania fotografii wykonanych smartfonem. 
4. Fotografie nadesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie. Prace 

konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i brać udziału w innych konkursach. 
5. Fotografie nadesłane na konkurs mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, 

jaki i czarno-białej. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są 
niedozwolone. Dopuszcza się jedynie możliwość kadrowania. 

6. Wysłanie prac jest równoczesnym oświadczeniem, że uczestnik zapoznał się z 
Regulaminem Konkursu fotograficznego „Człowiek w drodze” i wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
konkursu fotograficznego „Człowiek w drodze” (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Poprzez podanie danych 
osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz 
pracy na stronach Stowarzyszenie bł. Alojzego Ligudy, Parafii Ducha Świętego w 



Winowie – Opolu, na portalu Facebook i w innych mediach, gdzie prace będą 
prezentowane.  

7. Uczestnik wysyłając fotografie oświadcza, że osoby znajdujące się na przesłanych 
pracach wyrażają zgodę na ich publikację. 

§ 5. Miejsce i termin nadsyłania prac 

8. Prace konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:  
a.ligudastowarzyszenie@gmail.com 

9. Termin składania prac upływa z dniem 1 listopada 2020 r. 
10. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

§ 6. Jury 

1. Prace będą oceniane przez trzyosobowe Jury powołane przez Organizatorów 
konkursu. 

§ 7. Nagrody i wyróżnienia 

1. Dla autorów najciekawszych prac zostaną przyznane trzy nagrody o łącznej wartości 
900 zł. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu pokonkursowego. Informacje  
o terminie i miejscu wernisażu zamieszczone będą na stronie internetowej 
Organizatorów: www.liguda.pl. Laureaci zostaną zaproszeni na tę uroczystość przez 
Organizatorów pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

§ 8. Prawa autorskie 

1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatorów i mogą być wykorzystywane 
w działaniach informacyjnych i promocyjnych. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 
konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji 
prac konkursowych w prasie, telewizji, Internecie, na nośnikach reklamy zewnętrznej 
oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. 

4. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji 
Stowarzyszenia bł. Alojzego Ligudy oraz konkursu, pozostają własnością ich autorów. 
Z tego tytułu Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie 
skierowania przeciwko Organizatorom roszczenia przez osobę trzecią ze względu na 
naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność 
cywilno-prawną z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii. 
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