
 

Regulamin  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„Budowle Dolnego Śląska 2005–2016” 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  

z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Odrzańskiej 22, 50-114 Wrocław; NIP 897-16-79-441. 

II. UCZESTNICY 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która ponadto 

spełnia łącznie następujące warunki: 

a. zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

b. nie brała bezpośrednio udziału w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,  

a także nie jest członkiem rodziny takiej osoby. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią, 

pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan takiej zgody należy 

dołączyć do zgłoszenia konkursowego (Zał. nr 1 do Regulaminu). 

III. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU. 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 kwietnia 2016 r. i trwa do 31 maja 2016 r. 

włącznie. 

3. Termin nadsyłania fotografii upływa 31 maja 2016 r. o godzinie 23:59. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 6 czerwca 2016 r. 

5. Wręczenie nagród odbędzie się 16 czerwca 2016 r. podczas wernisażu nadesłanych 

fotografii w Galerii Macondo we Wrocławiu przy ulicy Pomorskiej 19. 

IV. TEMATYKA KONKURSU ORAZ SPECYFIKACJA NADSYŁANYCH FOTOGRAFII. 

1. Tematem przewodnim Konkursu są budowle (budynki, mosty, obiekty inżynierskie 

itp) znajdujące się w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego 

wzniesione w latach 2005–2016 włącznie (data ukończenia budowy). 

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie fotografie przedstawiające budowle 

o tematyce wskazanej w pkt. 1. Obie fotografie mogą przedstawiać tę samą budowlę. 

3. Z zastrzeżeniem punktu poniżej fotografie mogą być wykonane dowolną techniką. 

4. Fotografie powinny być przygotowane w formie plików cyfrowych (.jpg) o dłuższym 

boku nie większym niż 1000 pixeli i nie mniejszym niż 800 pixeli. 

5. Uczestnicy Konkursu powinni dysponować cyfrowymi zapisami fotografii  

w rozmiarze: dłuższy bok nie mniejszy niż 4000 pixeli lub krótszy bok nie mniejszy 

niż 3000 pixeli w jednym z następujących formatów: .raw; .png, .tif. 



6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przesłać fotografie w formacie określonym  

w pkt. 5 na żądanie Organizatora, w terminie 5 dni od dnia otrzymania takiego 

żądania. 

7. Dopuszczalna jest wyłącznie korekta fotografii w programach graficznych 

obejmująca: kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności  

i kontraście. 

8. Fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej, w szczególności 

poprzez usunięcie jakichkolwiek elementów lub dodanie ich w wyniku obróbki 

graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże  

i fotomontaże)  ̶będą odrzucane. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

2. Do Konkursu można zgłaszać jedynie fotografie przygotowane samodzielnie, których 

autorem jest osoba zgłaszająca. 

3. Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą być wykonane wyłącznie na potrzeby 

Konkursu i nie mogą być nigdzie wcześniej opublikowane. 

4. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: redakcja@dos.piib.org.pl   

w terminie nadsyłania fotografii. 

5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie fotografie. 

6. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: 

a. Imię i nazwisko Uczestnika; 

b. W przypadku osób niepełnoletnich ̶ skan pisemnej zgody rodzica  

lub przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie; 

c. Datę urodzenia; 

d. Adres zamieszkania / adres do korespondencji; 

e. Adres e-mail; 

f.  Nr telefonu; 

g. Maksymalnie dwie fotografie wykonane zgodnie z warunkami określonymi  

w rozdziale IV niniejszego Regulaminu ze wskazaniem nazwy i lokalizacji 

fotografowanych budowli (format zgodny z pkt. 4 rozdziału IV Regulaminu); 

h. Skan oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego zgodnie z Zał. Nr 1 do 

Regulaminu. 

i.    Skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu 

zgodnie z Zał. nr 2 do Regulaminu; 

j. Skany podpisanych oświadczeń zgodnie z Zał. nr 3. do Regulaminu. 

7. Brak jakiegokolwiek elementu określonego w pkt. 6 powyżej, lub podanie 

nieprawdziwych informacji powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego 

zgłoszenia. 

8. Autor nagrodzonej fotografii zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora 

fotografii w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości na potrzeby 

wernisażu – zgodnie z pkt. 5 rozdziału IV Regulaminu 
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9. Zabronione jest zgłaszanie fotografii sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – 

takie zgłoszenia mogą być wykluczone z udziału w Konkursie. O tym, że fotografia 

narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora. 

VI. OCENA NADESŁANYCH FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE. 

1. Do oceny nadesłanych fotografii Organizator powołuje Jury w następującym składzie: 

a. Joanna Figarska – prezes Stowarzyszenia Młodych Twórców „KONTRAST”, 

fotografka, dziennikarka, 

b. Andrzej Rutyna – fotografik, prezes Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich 

Artystów Fotografików, 

c. Agnieszka Środek – przedstawicielka DOIIB, redaktor naczelna „Budownictwa 

Dolnośląskiego” 

d. Julia Wernio – reżyser teatralny, jako dyrektor naczelny i artystyczny kierowała 

teatrami: Współczesnym we Wrocławiu i Miejskim w Gdyni, prowadzi galerię 

Macondo 

Organizator, w sytuacjach losowych, zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury  

w trakcie trwania Konkursu.  

2. Powołane Jury wyłoni laureatów Konkursu, którzy przesłali najciekawsze fotografie. 

3. Wyłanianie laureatów odbywa się poprzez głosowanie członków Jury. Przewodniczący 

Jury głosuje jako ostatni. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos 

Przewodniczącego. 

4. Z wyniku głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

Jury. 

5. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 

6. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 5 dni roboczych 

od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail. Wyniki zostaną również ogłoszone 

na stronie internetowej Organizatora: www.dos.piib.org.pl  

VII. NAGRODY W KONKURSIE. 

1. W Konkursie przewidziano trzy główne nagrody pieniężne oraz pięć nagród 

książkowych. 

2. Nagrody przewidziane w Konkursie to: 

a. Pierwsza nagroda za zajęcie I miejsca: 1.000,00 zł (tysiąc złotych); 

b. Druga nagroda za zajęcie II miejsca: 500,00 zł (pięćset złotych); 

c. Trzecia nagroda za zajęcie III miejsca: 300,00 zł (trzysta złotych); 

d. Pięć nagród książkowych. 

3. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody oraz specjalne wyróżnienia. 

4. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu podczas wernisażu nadesłanych 

fotografii 16 czerwca 2016 r. w Galerii Macondo przy ulicy Pomorskiej 19  

we Wrocławiu. 

5. Laureaci, którzy nie będą mogli uczestniczyć we wręczeniu nagród powinni, nie 

później niż dzień przed wręczenie nagród, skontaktować się z Organizatorem w celu 

umówienia terminu odebrania nagrody. 

http://www.dos.piib.org.pl/


6. Poza nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi Laureaci, którzy otrzymali nagrody 

opisane powyżej, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% 

wartości nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowe nagrody pieniężne 

przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz 

pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa 

w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród wygranych w Konkursie przez danego 

Laureata. 

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie 

zgłoszeń od Uczestników.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 

postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie 

sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna  

z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą 

powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega 

sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez 

Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów 

określonych w zdaniu poprzednim. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody 

w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

4. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Organizatorowi. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego 

stronie internetowej pod adresem: www.dos.piib.org.pl. 

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani  

za późniejsze wykorzystywanie nadesłanych fotografii przez Organizatora. 

3. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest 

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Odrzańska 22, 50–114 

Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym 

wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Informacje dotyczące 

Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym 

uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa . Uczestnicy 

Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania 

wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w Konkursie. 

 

Zatwierdził: 

Przewodniczący Rady DOIIB 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  -  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby  

niepełnoletniej. 

Proszę wydrukować, podpisać a następnie zeskanować poniższą zgodę i dołączyć  

do zgłoszenia konkursowego: 

Do  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Odrzańskiej 22 – Organizatora Konkursu fotograficznego 

„Budowle Dolnego Śląska 2005–2016”. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO⃰ 

 

Ja, niżej podpisany/IMIĘ, NAZWISKO, ADRES,  jako rodzic/opiekun prawny⃰: 

 

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................. 

PESEL: .......................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia:................................................................................ 

Adres zamieszkania:......................................................................................... 

niniejszym oświadczam, że: 

1.Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki⃰  w Konkursie fotograficznym „Budowle Dolnego Śląska 

2005-2016”. 

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego syna / 

córki * i moich - w celach związanych z realizacją Konkursu – zgodnie z oświadczeniem złożonym 

przez syna/córkę⃰  - Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Akceptuję oświadczenia podpisane przez mojego syna/córkę⃰ – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 

Regulaminu. 

4. Udostępniam jego/jej* wizerunek  i wyrażam zgodę na nieodpłatne jego utrwalenie i nieodpłatne 

publiczne rozpowszechnianie w celach związanych z realizacją Konkursu fotograficznego „Budowle 

Dolnego Śląska 2005-2016” oraz w innych celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności  

w folderach, ulotkach i innych materiałach promocyjnych, na stronie internetowej,  

w wydawnictwach, w telewizji.  

 

 

 ...................................      ............................................... 

  Data         Podpis 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych. 

Proszę wydrukować, podpisać a następnie zeskanować poniższą zgodę i dołączyć  

do zgłoszenia konkursowego: 

 

Do  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Odrzańskiej 22 – Organizatora Konkursu fotograficznego 

„Budowle Dolnego Śląska 2005–2016”. 

Ja niżej podpisany IMIĘ, NAZWISKO, ADRES wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Rozumiem, że dane osobowe 

przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań 

Organizatora  wobec Uczestników. Moje dane mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, 

oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Rozumiem, 

że mam prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w 

zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Rozumiem, że podanie danych 

osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w Konkursie. 

 

……………………………………… 

Data 

……………………………………… 

Podpis 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenia 

Wzory oświadczeń niezbędnych do załączenia do zgłoszenia konkursowego. Proszę wydrukować, 

podpisać a następnie zeskanować poniższe oświadczenia i dołączyć do zgłoszenia konkursowego: 

Do  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Odrzańskiej 22 – Organizatora Konkursu fotograficznego 

„Budowle Dolnego Śląska 2005–2016”. 

Ja niżej podpisany IMIĘ, NAZWISKO, ADRES niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „Budowle Dolnego Śląska 

2005–2016” i akceptuję jego warunki. 

2. Zgłoszone do Konkursu fotografie są mojego autorstwa i przysługują mi do nich pełne 

prawa autorskie.  

3. Udzielam nieodpłatnej, wyłącznej licencji do korzystania z przesłanych fotografii na 

rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na 

następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, nie 

wyłączając techniki multimedialnej, sieci internet; 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu – 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; 

4. Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych, w 

szczególności twórczych przekształceń, przerabiania i adaptowania całości lub 

fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie informacji o autorze) w 

materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a 

także na stronach internetowych Organizatora, w telewizji internetowej DOIIB, oraz 

wykorzystywanie ich w dowolnym celu prawnie dozwolonym, w tym w szczególności w 

celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

5. Posiadam zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie 

ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z 

Konkursem, podawania ich do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w 

wydawnictwach Organizatora, w Telewizji Internetowej DOIIB oraz wykorzystywanie ich 

w innych celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.  

6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem 

z fotografii, pokryję wszelkie koszty i zapłacę odszkodowanie związane z roszczeniami 

takich osób. 

……………………………………… 

Data 

……………………………………… 

Podpis 


