
    
 
 

 

 

REGULAMIN  

INTERNETOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

DLA AMATORÓW Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

edycja III pt.: „Kompozycje nieoczywiste…” 

 

Organizator: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku  

z siedzibą przy ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok 

W tym roku temat konkursu brzmi: „KOMPOZYCJE NIEOCZYWISTE”. Pragniemy tym 

samym pobudzić uczestników do wrażliwości, aby obrazy/fotografie nie miały jedynie 

walorów estetycznych, ale również skłaniały do dyskusji, mogły być kontrowersyjne, 

problematyczne, odrealnione a nawet nieprawdopodobne, niewiarygodne lub fantastyczne –  

NIEOCZYWISTE. 

I  CELE KONKURSU 

• Rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności i wyobraźni, 

• 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. 

• Możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców. 

• Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 

• Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 

• Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania. 

II  WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Konkurs adresowany jest do fotografików amatorów, czyli tych, którzy nie zajmują się 

fotografią zawodowo, mają ukończone 18 lat i mieszkają w województwie podlaskim. 

• Uczestnicy konkursu mogą przesłać do 3 prac. 

• Prace przesyłane powinny być w formacie JPG, a plik musi ważyć od 2 do 4 megabajtów.  

• Plik powinien być podpisany tytułem pracy i nazwiskiem autora.     

• Nie wolno nadsyłać prac, które wcześniej były nagradzane w innych konkursach. 

• Nie można stosować fotomontaży i/lub kolaży, polegających na łączeniu elementów 

pochodzących z różnych plików. 

• 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. 

• Jeśli na pracach będą wizerunki osób, autor zobowiązany jest przesłać oświadczenie, o 

posiadaniu zgody na publikację wizerunku przedstawianych osób na zdjęciu. 

• Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.pikpodlaskie.pl. 

• Kartę zgłoszenia należy wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i wysłać razem ze 

zdjęciami na adres: konkursfoto@pikpodlaskie.pl. 

• Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zdjęć ze względu na 

treści naruszające przepisy prawa i regulamin konkursu, o odmowie będziemy informować 

autora na bieżąco, aby miał czas na zmianę zdjęć. 



    
 
 

 

• Termin przesyłania prac upływa 18 marca 2022 r. 

• Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone do konkursu fotografie zostały wykonane 

osobiście przez uczestnika i nie naruszają praw osób trzecich. 

• Jednocześnie przesłanie prac wraz z kartą zgłoszenia oznaczać będzie udzielenie 

organizatorowi zezwolenia na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie fotografii  na 

następujących polach eksploatacji: 

- przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez organizatora informacji o 

konkursie i materiałów promocyjnych z wykorzystaniem zdjęć, 

- wykorzystanie i publikacja w informacjach dotyczących konkursu we wszelkich  mediach 

oraz dla celów promocyjnych na stronie internetowej organizatora i w mediach 

społecznościowych, na których organizator ma konto, 

- utrwalanie, obróbka, powielanie i archiwizacja w celach promocyjnych i dokumentacyjnych 

organizatora, a także nieodpłatne i bezterminowe zezwolenie na dokonywanie przez 

organizatora opracowania przesłanych fotografii, obejmujące również prawo korzystania i 

rozpowszechniania takiego opracowania. 

 

III  NAGRODY 

• Oceny prac i kwalifikacji do konkursu dokona jury powołane przez organizatora. 

• Do udziału w jury zaproszeni zostaną artyści fotograficy i plastycy zajmujący się fotografią 

(co najmniej 3 osoby). 

• Za główne kryteria przyjmuje się poziom artystyczny, indywidualność i kreatywność w 

podejściu do tematu konkursu. 

• Decyzje jury są nieodwołalne i ostateczne.  

• 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 lub zmniejszenia puli nagród według 

własnego uznania. 

• Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

• 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 numeru 

rachunku. W przypadku, gdy uczestnik nie powiadomi organizatora w terminie 14 dni od 

otrzymania informacji organizatora, 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. 

• Wyniki konkursu zostaną opublikowane 11 kwietnia 2022 roku na stronie internetowej PIK 

www.pikpodlaskie.pl  

• Nagrodzone i wyróżnione prace będą publikowane na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury 

po ocenie jury. 

 

IV UWAGI KOŃCOWE 



    
 
 

 

• 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. 

• 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. 
 


