REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Bydgoszcz, Krzemieńczuk – dwa miasta, dwie rzeki”

Organizatorzy i Partnerzy konkursu
Organizatorami Międzynarodowego konkursu fotograficznego „Bydgoszcz, Krzemieńczuk –
dwa miasta, dwie rzeki”, zwanego dalej konkursem, są: Wyższa Szkoła Gospodarki w
Bydgoszczy (Polska) oraz Filia Przedstawicielstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Krzemieńczuku
(Ukraina), zwani dalej Organizatorami.
Partnerami konkursu są: Konsulat Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy, Muzeum Kanału
Bydgoskiego, Muzeum Fotografii przy WSG oraz Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Patronat honorowy nad konkursem oraz ekspozycjami pokonkursowymi objął Konsul
Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy, Krzysztof Sikora.
Cel i tematyka konkursu
1. Współpraca kulturalna i promocja w przestrzeni międzynarodowej Bydgoszczy – miasta
nad Brdą i Krzemieńczuka – miasta nad Dnieprem, wpisująca się w umowę partnerską
obu miast.
2. Wykonanie fotografii na temat „Bydgoszcz – miasto nad Brdą” lub „Krzemieńczuk –
miasto nad Dnieprem”.
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół
wyższych w Bydgoszczy i Krzemieńczuku.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 5 zdjęć, każde w wersji papierowej i
elektronicznej:
a) odbitka fotograficzna w formacie od 20 cm x 30 cm do 30 cm x 40 cm,
b) wymiary zdjęć w formacie cyfrowym: krótszy bok minimum 3000 pikseli,
rozdzielczość 300 dpi.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na wskazany adres pracy
spełniającej podane wyżej kryteria oraz dostarczenie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego (zał. nr 1).
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika
niniejszego regulaminu.

Prawa autorskie
1. Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszona do konkursu praca stanowi jego oryginalne
dzieło oraz nie narusza ona praw majątkowych, autorskich i osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej do konkursu pracy przez
Organizatorów na wszystkich polach eksploatacji, do celów promocyjnych konkursu,
wystaw oraz upowszechniających współpracę partnerską miast Bydgoszczy i
Krzemieńczuka.
3. Uczestnik konkursu oświadcza, że poprzez udział w konkursie nieodpłatnie przenosi na
Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej do konkursu pracy
na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz.
631 z późn. zm.), zał. nr 1.
Zgłaszanie prac
1. Prace konkursowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, wraz z kartą zgłoszenia
(zał. nr 1), należy przesłać na następujące adresy:
a) uczestnicy z Bydgoszczy:
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
(z dopiskiem Konkurs Bydgoszcz, Krzemieńczuk – dwa miasta, dwie rzeki)
b) uczestnicy z Krzemieńczuka:
Krzemeńczucka Filia Przedstawicielstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w
Bydgoszczy
ul. Nebesnoyi Sotni 24/37, pok. 1417
39600 Kremenchuk
Termin nadsyłania prac
Prace należy przesłać na podane wyżej adresy do 30 kwietnia 2017 roku (decyduje data
stempla pocztowego). Prace złożone po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane do
konkursu.
Jury konkursu
Prace oceni Jury powołane przez Organizatorów. Jury może przyznać nagrody za I, II i III miejsce
oraz dwa wyróżnienia.
Ogłoszenie wyników konkursu
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, 20
czerwca 2017 roku o godz. 13.00 w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 14. Wystawa pokonkursowa prezentowana

będzie w Bydgoszczy w czerwcu oraz lipcu 2017 roku, a w Krzemieńczuku we wrześniu 2017
roku.
Przetwarzanie danych osobowych
Administratorami danych osobowych są: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Filia
Przedstawicielstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Krzemieńczuku. Dane osobowe Uczestników
przetwarzane będą przez Organizatorów wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1128 z późn. zm.) o ochronie danych
osobowych.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku zbyt małej
liczby zgłoszeń (minimum 10).
2. Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu prac.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Bydgoszcz, Krzemieńczuk – dwa miasta, dwie rzeki”

Imię i nazwisko autora: ……………………………………………….………………………………………..
*Imię i nazwisko opiekuna: …………………………….…………………………………………………….
Nazwa i adres szkoły/uczelni: …………………….…………………………………………………………
E-mail i tel. kontaktowy autora: ……………………………………………………………………………
*E-mail i tel. kontaktowy opiekuna: ………………………..……………………………………………
Tytuł oraz miejsce wykonania zdjęcia:
1 …………………………………………………………………………………………………………………..………
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………
3 ……………………………………………………………………………………………………………………………
4 ……………………………………………………………………………………………………………………………
5 ……………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zasady.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów w celu
przeprowadzenia konkursu oraz organizacji ekspozycji pokonkursowych „Bydgoszcz, Krzemieńczuk –
dwa miasta, dwie rzeki” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1128 z późn.
zm.) o ochronie danych osobowych.
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*Wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich

