
   
 
 
 

Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego PhotoFlash edycja I 

„Street Photo – fotografia uliczna” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”, z siedzibą w Bydgoszczy przy  

ul. Bołtucia 7. 

2. Sponsorem nagrody głównej jest firma W7 Konsulting. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.  

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/wiatrakfundacja (zwanej dalej fanpage Fundacji 

„Wiatrak”) 

5. Celem konkursu jest: 

 rozwój talentów i pobudzanie wyobraźni w mieszkańcach województwa  

kujawsko-pomorskiego, 

 rozwój aktywności społecznej i zdolności twórczego wykorzystywania czasu wolnego poprzez 

rozpowszechnienie fotografowania, 

 prezentacja twórczości mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego 

w dziedzinie fotografii. 

Warunki uczestnictwa 

6. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zwane dalej „Uczestnikami”. 

7. Konkurs skierowany jest do fotografów amatorów – zwanych Uczestnikami. 

8. Wiek Uczestników konkursu nie jest ograniczony. 

9. W sytuacji, gdy Uczestnik nie ukończył osiemnastego roku życia, może wziąć udział w konkursie wyłącznie 

za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

10. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.  

11. Uczestnik dostarcza do Organizatora wyłącznie jedną fotografię. Prace zbiorowe nie wezmą udziału                   

w konkursie. 

12. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu wyłącznie fotografie, które są ich własnością                                    

i do których posiadają wszelkie prawa autorskie. 

13. Konkurs trwa w dniach od 02.11.2020 r. do 01.12.2020 r. Szczegółowy harmonogram przebiegu 

postępowania konkursowego obejmuje: 

 

 



 Przesyłanie formularzy zgłoszeniowych i zdjęć konkursowych drogą elektroniczną w terminach 

od 02.11.2020 r. do 29.11.2020 r.  

 Nadesłane zdjęcia konkursowe będą na bieżąco publikowane od poniedziałku do piątku                   

w godz. 9:00 – 16:00 na fanpage’u Fundacji „Wiatrak”. 

 Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 29.11.2020 r. do godz. 12:00. Po upływie tego 

terminu nie będzie możliwości uczestnictwa w konkursie. 

 Po zamknięciu formularza zgłoszeniowego dnia 29.11.2020 r. o godz. 12:00 do głosowania 

pozostają ostatnie 24 godziny.  

 W dniu 30.11.2020 r. o godz. 12:00 głosowanie zostanie oficjalnie zakończone.   

 Ogłoszenie zwycięskiej fotografii nastąpi dnia 01.12.2020 r. na fanpage’u Fundacji „Wiatrak”.  

14. Pracownicy Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” i Fundacji „Wiatrak” nie mogą brać udziału w konkursie. 

Zadanie konkursowe 

15. Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia w nietuzinkowej scenerii lub przy okazji ciekawego zdarzenia, na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wykonanego w nurcie fotografii ulicznej. Organizator 

zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nieobejmujących tematu konkursu.  

16. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać wyłącznie drogą internetową na 

adres skrzynki pocztowej ckk@wiatrak.org.pl 

17. Dokumenty niezbędne do udziału w konkursie są do pobrania na stronie Organizatora www.wiatrak.org.pl 

18. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zdjęcie konkursowe. Plik w formacie jpg/png nie powinien 

przekroczyć rozmiaru umożliwiającego publikację na portalu Facebook. Uczestnicy niepełnoletni załączają 

dodatkowo zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, aby móc wziąć udział w konkursie.  

19. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

20. Zdjęcia nadesłane nie mogą zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym 

promujących alkohol lub wyroby tytoniowe, treści erotycznych oraz innych treści, których prezentacja 

publiczna jest prawnie zakazana. 

21. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich do zdjęć na 

rzecz Organizatora konkursu. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, pozostając do jego 

dyspozycji. 

22. W ocenie fotografii  zostaną uwzględnione następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, 

pomysłowość, wyraz artystyczny.  

23. Fotografia, która otrzyma najwięcej głosów w postaci reakcji internautów na fanpage’u Fundacji „Wiatrak” 

zwycięży w konkursie.  
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Nagroda 

24. Nagrodą w konkursie jest aparat fotograficzny Kodak PIXPRO AZ501 Digital Camera. 

25. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora przy ulicy Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz lub może zostać 

przesłana pocztą. Przekazanie nagrody nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu. Forma 

przekazania nagrody zostanie ustalona indywidualnie ze Zwycięzcą. 

26. Nie istnieje możliwość wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody. 

27. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych tj. imię i nazwisko Zwycięzcy na fanpage’u 

Fundacji „Wiatrak”. 

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika.  

 

Reklamacje 

29. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnik powinien zgłaszać na 

piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.  

30. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

31. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis            

i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora            

z dopiskiem “Konkurs PhotoFlash na Facebooku”. 

32. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

Postanowienia końcowe 

33. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego i prac konkursowych oznacza akceptację warunków niniejszego 

regulaminu i polityki prywatności. 

34. Wszelkie dane osobowe uzyskane od Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz 

ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

35. Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania konkursu, warunków udziału, a nawet 

jego odwołania w przypadku zdarzeń losowych. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u 

Fundacji „Wiatrak” oraz stronie internetowej www.wiatrak.org.pl. 

36. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego regulaminu, jeśli nie wpłynie to na 

pogorszenie sytuacji Uczestników. 

37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego 

niezależnych. 



38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników, co 

skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

39. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy 

w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie 

Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu. 

40. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

41. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

42. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu. Wszelkie materiały 

promocyjno - reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

43. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela biuro Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak" pod 

numerem kontaktowym: 509 433 585 / 52 32 34 810. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

  


