REGULAMIN
INTERNETOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
DLA AMATORÓW Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
edycja II pt.: „Pejzaż Symboliczny”
Organizator: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
z siedzibą przy ul. Św. Rocha 14, 15-879 Białystok
W tym roku wybraliśmy temat konkursu „Pejzaż Symboliczny”, czyli zabawa
obrazem w ten sposób, aby przekazać treści symboliczne, rzeczy zwykłe ukazać jako
niezwykły pejzaż, obraz wielokulturowości regionu, tradycji ludowej, obrzędów,
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
I CELE KONKURSU
1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności i wyobraźni.
2. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, a także propagowanie
sztuki fotografowania i jej różnych technik jako jednej z form artystycznego wyrazu,
a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej.
3. Możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców.
4. Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego
czasu.
5. Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
6. Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
II WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do fotografików amatorów, czyli tych, którzy nie zajmują się
fotografią zawodowo, mają ukończone 18 lat i mieszkają w województwie podlaskim.
2. Uczestnicy konkursu mogą przesłać do 3 prac.
3. Prace przesyłane powinny być w formacie JPG, a plik musi ważyć od 2 do 4
megabajtów.
4. Plik powinien być podpisany tytułem pracy i nazwiskiem autora.
5. Nie wolno nadsyłać prac, które wcześniej były nagradzane w innych konkursach.
6. Nie można stosować fotomontaży i/lub kolaży, polegających na łączeniu elementów
pochodzących z różnych plików.
7. Prace należy przesłać razem z wypełnioną elektroniczną kartą zgłoszenia i
oświadczeniem RODO oraz udzielonymi zgodami na przetwarzanie danych
osobowych, których wyrażenie jest konieczne do udziału w konkursie.
8. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.pikpodlaskie.pl.
9. Kartę i zdjęcia należy wysłać na adres: konkursfoto@pikpodlaskie.pl.
10. Termin przesyłania prac upływa 15 kwietnia 2021 r.
11. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
niniejszego regulaminu
12. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie do
zgłoszonej pracy konkursowej i ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich
praw majątkowych i/lub praw do znaków towarowych, a także innych majątkowych i
osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną organizatorowi pracą konkursową.
Uczestnik zobowiązuje się zwrócić organizatorowi wszelkie koszty, jakie organizator poniósł
w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej – w
związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku wystąpienia

przez jakikolwiek podmiot trzeci z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do organizatora z
tytułu naruszenia jego praw w szczególności praw autorskich dotyczących opracowania pracy
konkursowej, uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i szkód poniesionych
przez organizatora w związku z wystąpieniem takich roszczeń.
13. Uczestnik przystępując do konkursu udziela organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej
nieograniczonej czasowo licencji do korzystania z praw autorskich do zgłoszonej pracy na
wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zgłoszonej pracy – wytwarzanie dowolną
techniką, w tym techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu
magnetycznego i techniką cyfrową na dowolnych nośnikach ;
2) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem;
3) w zakresie rozpowszechniania zgłoszonej pracy w sposób inny niż określony w
pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
14. Udzielenie licencji obejmuje również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do
zgłoszonej pracy w szczególności:
1) dokonywanie opracowań zgłoszonej pracy
2) zezwalanie na rozporządzanie i korzystanie z opracowań na polach eksploatacji
wskazanych w ust.13

III NAGRODY
1. Oceny prac i kwalifikacji do konkursu dokona jury powołane przez organizatora.
2. Do udziału w komisji konkursowej zaproszeni zostaną fotograficy oraz artyści plastycy
zajmujący się fotografią.
3. Za główne kryteria przyjmuje się poziom artystyczny, indywidualność i kreatywność w
podejściu do tematu konkursu.
4. Decyzje jury są nieodwołalne i ostateczne.
5. Wśród ocenianych prac zostaną przyznane nagrody finansowe:
– I nagroda: 1000 zł,
– II nagroda: 800 zł,
– III nagroda: 600 zł,
– 2 wyróżnienia: po 300 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia puli nagród według własnego uznania.
6. Nagrody pieniężne przyznane laureatom konkursu zostaną przekazane na ich rzecz
przelewem bankowym na rachunek wskazany przez uczestnika po ogłoszeniu wyników
konkursu i skierowaniu przez organizatora prośby do laureata o wskazanie rachunku.
W przypadku, gdy uczestnik nie powiadomi organizatora w terminie 14 dni od
otrzymania informacji organizator dokona przekazania nagrody pieniężnej przekazem
pocztowym na adres wskazany przez uczestnika w karcie zgłoszenia do konkursu.
Koszty przekazu będą ponoszone przez uczestnika i potrącane z przekazywanej
nagrody.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PIK
www.pikpodlaskie.pl 10 maja 2020 roku,
8. Nagrodzone i wyróżnione prace będą publikowane na stronie Podlaskiego Instytutu
Kultury po ocenie jury.

9. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz.
1426), przy czym w sytuacji gdy organizator będzie płatnikiem podatku dochodowego
od osób fizycznych, to wydanie nagrody nastąpi pod warunkiem dokonania wpłaty
podatku przez laureata na rzecz organizatora, w terminie 14 dni od poinformowania
laureata o powstałym obowiązku podatkowym. Brak uiszczonej opłaty w terminie
powoduje utratę prawa do nagrody.
IV UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu
konkursu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania,
przedłużenia lub odwołania konkursu bez podania przyczyn, przy czym nie później niż
do czasu wyłonienia laureatów konkursu, pod warunkiem, że taka modyfikacja nie
naruszy praw nabytych uczestników
2. Zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie
internetowej organizatora. Uczestnik konkursu jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić organizatora o zmianie adresu podanego w toku konkursu.
Kontakt: Dział Sztuk Plastycznych PIK, konkursfoto@pikpodlaskie.pl.

