
Regulamin konkursu fotograficznego “Miasto: widzę, czytam, odczuwam” 

 

1. Informacja ogólna  

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest komitet organizacyjny międzynarodowej 

konferencji „ Miasto jako palimpsest”, która odbędzie się na Wydziale Filologicznym UG 

w dn. 20-22 września. 

2. Celem konkursu jest przedstawienia różnych wizji miasta jako przestrzeni kulturowej i 

społecznej. 

3. Konkurs skierowany jest wszystkich studentów Wydziału Filologicznego UG. 

4. Wszelkie pytania dotyczący konkursu należy kierować na adres: 

cityphoto2018@gmail.com 

5. Konkurs rozpoczyna się 8 czerwca 2018 roku i trwa do 8 września 2018 roku. 

6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków określonych w 

niniejszym regulaminie. 

7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w 

przypadku niewielkiej (mniejszej niż 10) ilości zgłoszonych prac. 

 

2. Wymagania dotyczące prac  

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.  

2. Nie jest dozwolone stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

pochodzących z różnych plików ani dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.  

3. Zdjęcia należy przesyłać na konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres 

cityphoto2018@gmail.com  

4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie 

mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o 

niskiej jakości technicznej.  

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz organizatorów oraz zgodę na bezpłatne wykorzystanie prac w materiałach 

promujących konkurs oraz służących popularyzacji wiedzy (z zaznaczeniem nazwiska 

autora). 



7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu 

przez organizatorów. Powyższa zgoda obejmuje także zgodę na ewentualną publikację 

imienia i nazwiska oraz wizerunku laureatów. 

8. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym 

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych.  

9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania prac nie spełniających w/w 

warunków.  

11. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac 

zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych. 

 

3. Zgłoszenie udziału w konkursie 

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien wysłać zdjęcia na adres 

cityphoto2018@gmail.com w osobnym pliku podpisanym imieniem i nazwiskiem oraz 

numer jeżeli uczestnik zgłasza więcej niż jedno zdjęcie.  

2. W  zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu oraz 

wskazać rok i kierunek studiów. 

3. Każde zdjęcie musi posiadać tytuł, który należy podać w zgłoszeniu. 

4. Zgłoszenia przyjmowane będą od 8 czerwca 2018 roku do 8 września 2018 roku do godz. 

12:00 

 

4. Jury i sposób oceny 

1. Organizatorzy powołują jury konkursu.  

2. Wszystkie zdęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie jury.  

3. Zadaniem jury jest kwalifikacja nadesłanych prac, nadanie każdemu zdjęciu numeru 

konkursowego oraz obliczenie głosów oddanych za każde zdjęcie. 

4. Zgłoszone i zakwalifikowane do konkursu zdjęcia będą eksponowane 19-23 września w 

Budynku Neofilologii przy ul Wita Stwosza 51.  

mailto:cityphoto2018@gmail.com


5. W anonimowym głosowaniu wezmą udział uczestnicy konferencji oraz wszyscy chętni 

członkowie wspólnoty akademickiej UG.  

6. Głosowanie zakończy się w dn. 22 września o godz. 12:00.  

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 22 września. 

8. Laureatami konkursu zostaną osoby, których zdjęcia uzyskają największą liczbę głosów. 

9. Wyniki głosowania oraz trzy zdjęcia, które uzyskały największą  liczbę głosów zostaną 

umieszczone na stronie Wydziału. 

10. Na laureatów konkursu czekają NAGRODY!  


