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Regulamin Konkursu 

Konkurs fotograficzny „Moje miasto Białogard” 
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Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem i pomysłodawcą Konkursu jest Hosso SIS Group Sp. z o.o. z siedzibą  

w Szczecinie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 

Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem, KRS: 0000303893, NIP: 8571883646, REGON: 320514091, zwane dalej 

Organizatorem. 

2. Współorganizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Białogard. 

3. Konkurs ma charakter jednorazowej akcji społeczno-edukacyjnej i odbywa się na terenie 

miasta Białogard. 
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Cel Konkursu 

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą własnego regionu, rozwijanie wrażliwości 

artystycznej oraz prezentacja twórczości mieszkańców Białogardu i okolic w dziedzinie fotografii. 
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Ogólne zasady i terminarz Konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się 27 czerwca 2016 roku i kończy się 24 lipca 2016. 

2. Konkurs składa się z 4 etapów: 

1 etap – przygotowanie i dostarczenie prac (27.06.2016-24.07.2016) 

2 etap – ocena prac konkursowych (25.07.2016) 

3 etap – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (30.07.2016) 

4 etap – wystawa prac konkursowych w Galerii Hosso w Białogardzie (31.07.2016 – 

19.08.2016) 

3. Ideą konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac fotograficznych wykonanych przez 

mieszkańców Białogardu i okolic, ukazujących Białogard jako miejsce przyjazne mieszkańcom, 

pełnego niezwykłych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem miejskich zabytków, historycznej 

zabudowy miasta. 

4. Tematem przewodnim Konkursu jest przedstawienie najbliższego otoczenia, Białogardu jako 

miejsca przyjaznego dla życia, handlu oraz rozwoju.  

5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

I – dzieci i młodzież do 18 roku życia 

II – osoby powyżej 18 lat 

6. Uczestnikami konkursu fotograficznego mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie 

oraz obcokrajowcy na stałe zamieszkujący terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez ograniczeń 

wiekowych (osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na 

udział w konkursie). 
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Zgłoszenie do Konkursu i wymogi pracy konkursowej 

 

1. Prace należy przesłać drogą mailową na adres konkurs@hosso.pl (decyduje data 

potwierdzenia otrzymania maila przez Organizatora) lub dostarczyć osobiście na płycie CD 

do biura administracji w Galerii Hosso do dnia 24 lipca 2016 r. 

2. Minimalna jakość zdjęcia konkursowego to 300 dpi, format 3:2, jpg. 

3. Do każdej pracy konkursowej koniecznie należy dołączyć zgłoszenie uczestnictwa  

w konkursie, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku 

przesłania zdjęć drogą elektroniczną dokumenty powinny stanowić załącznik maila  

a następnie powinny zostać dostarczone do biura administracji budynku Hosso lub 

wysłane pocztą na adres: Galeria Hosso w Białogardzie, Plac Wolności 10a, 78-200 

Białogard. 

4. Za dopuszczalną cyfrową obróbkę zdjęć uznaje się wyłącznie modyfikację dotyczące całego 

kadru, takie jak korekta barwy (balansu bieli), jasności, kontrastu, nasycenie kolorów  

i ostrości, a także usunięcia cyfrowego „szumu”. Zabronione jest zatem usuwanie  

i dodawanie jakichkolwiek elementów zmieniających treść zdjęcia, jednak dopuszczamy 

usuwanie ze zdjęcia rys i plam powstałych w wyniku uszkodzenia lub zabrudzenia 

materiału fotograficznego. 

5. Karta zgłoszeniowa, jak i oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych muszą być podpisane przez uczestnika konkursu, a w przypadku osób 

niepełnoletnich przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

6. Prace przesyłane tylko w formie elektronicznej, bez koniecznych zgód na przetwarzanie 

danych osobowych nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. 

7. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 5 prac konkursowych. 

8. Obowiązuje dowolna technika fotograficzna. 

9. Prace muszą być zgodne z celem i regulaminem Konkursu. 

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
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Ocena prac, wybór laureatów i nagrody 

1.  Oceny nadesłanych prac dokona specjalnie powołane przez Organizatorów Jury. 

2.  Kryteria oceny: 

- walory estetyczne, artystyczne i merytoryczne prac 

- interpretacja i nawiązanie do tematu 

- pomysłowość i zmysł obserwacji 

- spełnienie wymogów formalnych 

3. Jury dokona oceny prac nadesłanych do 24 lipca i wyłoni laureatów oraz maksymalnie  

30 prac, które zakwalifikują się do wystawy w Galerii Hosso. 

4. Planuje się przyznanie w każdej kategorii wiekowej I, II i III nagrody oraz maksymalnie  

3 wyróżnień. 

5.  Nagrody w Konkursie są nagrodami rzeczowymi. Wśród nagród będą: tablety, statywy fotograficzne, 

selfie stick, atrakcyjne gadżety. 

6.   Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 30 lipca 2016., podczas Dni Białogardu 2016. 
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7. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.  

8. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do odbioru nagrody jest osoba, której dane wskazane są w 

zgłoszeniu konkursowym lub rodzic albo opiekun prawny Uczestnika lub też osoba przez niego 

pisemnie upoważniona. 
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Prawa autorskie i publikacja prac w serwisach 

1. Autor wyraża zgodę na publikację prac konkursowych na fanpage Galerii Hosso w Białogardzie, 

stronach www przynależnych do organizatorów, materiałach i folderach promocyjnych. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych pod 

kątem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zaś prace konkursowe 

nie mogą zawierać treści obscenicznych oraz mogących zostać uznanymi za obraźliwe. 

3. Prace publikowane na FB będą opatrzone tytułem oraz imieniem i nazwiskiem autora. 

4. Przesłanie pracy do Konkursu jest równoznaczne z: 

- zapewnieniem, iż uczestnik jest autorem zgłoszonej pracy i w żaden sposób przy ich tworzeniu 

nie naruszył praw autorskich ani innych praw osób trzecich 

- udzieleniem zgody na prezentowanie pracy poprzez publiczne jego udostępnianie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności na stronie www Organizatorów, w prasie, Internecie oraz TV 

5. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw 

autorskich osób trzecich. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania pracy jest zobowiązany 

posiadać zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, modelek, wizażystów 

itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób 

trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie 

Uczestnik Konkursu 

6.  Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu 

i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz, że 

wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz 

uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.  

7. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że udziela Organizatorom 
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej 
wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na 
korzystanie ze zdjęć w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i 
zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, 
światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od 
formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub 
upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii 
takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, 
użyczanie, wymiana  z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji 
przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał 
kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych 
oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie 
(reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny 
niż mowa powyżej –  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach 
internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i 
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komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów 
strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie  w całości lub we 
fragmentach w innych publikacjach,  w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych 
lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami,   w różnych wersjach zmienionych i 
skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną;  wykorzystywanie 
w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w 
całości lub części oraz  łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa 
autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w 
szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a 
także korektę; oraz upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu 
zdjęć publiczności. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na 
oficjalnych profilach Organizatorów na portalach społecznościowych m.in. Facebook. 
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Postanowienia końcowe 

1. Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z 

akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

2. Nieodebranie nagrody w danym terminie nie zmienia praw organizatorów do dysponowania 

zdjęciami. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od nich niezależnych. Odnośna informacja zostanie wówczas 

zamieszczona na stronie internetowej Galerii i jest profilu społecznościowym. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu oraz 

do dokonania zmian regulaminu w każdym momencie jego trwania. 

5. W razie skierowania przeciw któremukolwiek z Organizatorów jakichkolwiek roszczeń osób 
trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku 
korzystania ze zdjęcia zgłoszonego do Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, autor 
tego zdjęcia zobowiązany będzie zwolnić Organizatorów od wszelkiej odpowiedzialności, a w 
tym w szczególności zaspokoić zasądzone, lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i 
odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego. 

6. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy. 
7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego. 
8. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca 

siedziby Organizatorów. 
9. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatyczne wyłączone z konkursu. 

10. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926, z poz. zmianami) w celach związanych z realizacją Konkursu. 

11. Organizatorzy podkreślają, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do 

realizacji konkursu. 

12. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zostali poinformowani o: zakresie zbierania danych 

osobowych, prawie dostępu, poprawienia oraz zażądania zaprzestania przetwarzania danych 

osobowych. 

13. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie www.hosso.pl oraz Urzędu Miasta. 

14. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Meger-Dziechciarz, e-mail konkurs@hosso.pl, 

512 402 178 

 

http://www.hosso.pl/
mailto:konkurs@hosso.pl

