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Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zdjęcie Miesiąca SKPTG 2009-

2010” 

§1. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zdjęcie Miesiąca SKPTG 2009-2010” (zwanego 

dalej Konkursem) jest Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej (zwany dalej Klubem, 

SKPTG lub Organizatorem) koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie. 

2. Konkurs będzie trwał od 1 listopada 2009 roku do 30 października 2010 roku. 

3. Komunikaty i ogłoszenia na temat konkursu publikowane będą na stronie klubowej 

http://skptg.om.pttk.pl. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierowad na adres 

konkurs_skptg@googlegroups.comw temacie wiadomości wpisując „Konkurs Fotograficzny 

„Zdjęcie Miesiąca SKPTG 2009-2010””. 

§2. Uczestnictwo 
1. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim brad udział każda zainteresowana osoba, która 

zajmuje się fotografią. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. W konkursie nie mogą brad udział członkowie jury. 

§3. Zasady konkursu 
1. Na Konkurs można nadsyład wyłącznie zdjęcia wykonane na imprezach klubowych SKPTG. 

2. Tematyka zdjęd jest dowolna. 

3. Uczestnik Konkursu może comiesięcznie wysład nie więcej niż 10 zdjęd. 

4. Fotografie należy dostarczyd w postaci elektronicznej w formacie JPG w rozdzielczośd min. 4 

MPix (tzn. ok. 2500 x 1600 pixeli) w rozdzielczości min. 300 dpi, zapisane na nośniku 

elektronicznym (płyta CD lub DVD) bądź pocztą elektroniczną na adres 

konkurs_skptg@googlegroups.com. 

5. Na nośniku/w e-mailu oprócz zdjęd należy załączyd plik zawierający następujące informacje: 

 Opis każdego zdjęcia zawierający: 

 Nazwę pliku 

 Tytuł zdjęcia 

 Datę wykonania 

 Wyszczególnienie imprezy, na której zdjęcie zostało wykonane z podaniem 

miejsca wykonania zdjęcia (np. „wyjazd listopadowy – Beskid Sądecki”) 

 Ew. opis 

Oprócz tego przy pierwszym zgłoszeniu danego autora należy załączyd następujące 

informacje: 

 Imię i nazwisko autora 

 Telefon kontaktowy 
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6. Zdjęcia należy przesyład do każdego ostatniego dnia danego miesiąca do godziny 24.00. 

7. Zdjęcia wysłane po godzinie 24.00 ostatniego dnia miesiąca będą traktowane jako zgłoszenie 

na miesiąc następny. 

§4. Jury konkursu 
1. Nadesłane zdjęcia są oceniane przez niezależne jury w składzie:  

a. Patrycja Naumczyk – przewodnicząca jury,  

b. Rafał Kwatek – członek jury, 

c. Piotr Nawalany – członek jury. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie jury. 

3. Decyzje jury zapadają zwykłą większością głosów. 

§5. Przebieg konkursu 
1. Spośród nadesłanych zdjęd jury comiesięcznie wybiera jedno zdjęcie miesiąca. 

2. Oprócz wyboru zdjęcia miesiąc, jury może każdego miesiąca przyznad wybranym zdjęciom 

wyróżnienia. 

3. Spośród zdjęd miesiąca jury wybierze zdjęcie roku. 

4. Fotografia roku, miesiąca oraz wyróżnione fotografie będą co miesiąc publikowane na stronie 

http://skptg.om.pttk.pl wraz ze zdjęciem autora oraz krótką informacją o nim (za jego zgodą) 

po uzyskaniu jego zgody. 

5. Wydając werdykt jury będzie się kierowad swoimi subiektywnymi wrażeniami uwzględniając 

m.in. walory estetyczne, krajoznawcze, czy też humorystyczne. 

6. Zwycięzcy oraz wyróżnionym będą przyznane nagrody. 

§6. Wykorzystanie zdjęć i ochrona praw 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania zdjęd na stronie klubowej 

http://skptg.om.pttk.pl zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do magazynowania, przetwarzania i nieodpłatnego 

wykorzystania nadesłanych zdjęd do celów statutowych i promocyjnych Klubu (druku 

plakatów, ulotek informacyjnych o Klubie, kalendarza klubowego, itp.). 

§7. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Konkursu 

określone w niniejszym regulaminie. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z 

organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych (imię i nazwisko) 

autora zdjęcia miesiąca. 

4. Organizator konkursu zapewnia poufnośd danych osobowych uczestników konkursu z 

zastrzeżeniem postanowieo punktu 2 i 3. 
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