
Regulamin konkursu fotograficznego 

1. Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Elektronicznych Metod 

Przetwarzania Informacji (EMPI) na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym, ul. 

Krakowska 11 zwane dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest odkrywanie szerokiego spektrum możliwości twórczych, jakie daje 

fotografia mobilna w komunikacji międzyludzkiej. 

3. Uczestnikiem konkursu może być tylko student(ka) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach. 

4 Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć lecz nie więcej niż 5 

dziennie. 

5.Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być wykonane urządzeniem mobilnym; telefonem 

komórkowym, smartfonem, tabletem,  

6.Zdjęcia można dowolnie obrabiać, edytować, tworzyć fotomontaże i kolaże, ale cały proces 

tworzenia ostatecznego wyglądu zdjęcia musi odbywać się na urządzeniu mobilnym, 

akceptowalny format zdjęć to JPG.  

7.Prace należy zgłaszać przez pocztę e-mail: empi.ujk@gmail.com . W temacie wiadomości 

proszę wpisać: konkurs fotograficzny, natomiast nazwa pliku powinna zawierać imię i 

nazwisko autora na przykład jan_kowalski 

 

8.Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że 

przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii i że 

ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw. W przypadku gdy na 

zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać 

zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie 

Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie. 

 

9.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na prezentowanie nadesłanych zdjęć na wystawie 

pokonkursowej na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 



10. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderator  niedopuszcza do konkursu, bez 

konieczności poinformowania o tym Uczestnika, fotografii, która: 

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce, 

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich, 

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. 

fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i 

przemocy). 

 

11.Oceny nadesłanych prac na konkurs dokona Jury powołane przez Organizatora.  

 

12. Decyzje Jury będą ostateczne. 

11.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni  drogą mailową. W terminie 10-15 lutego 

Organizator konkursu będzie się kontaktował z wybranymi osobami (nagrodzonymi) poprzez 

pocztę mailową. Brak kontaktu ze strony Użytkownika, którego zdjęcie zostało nagrodzone, 

do 20 lutego uważa się za rezygnację z udziału w konkursie. 

12. Ogłoszenie wyników nastąpi w osobnym komunikacie nie później niż 1.03.2016r. 

13. Wysłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

 

 

 

 

 


