
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Miejsca pamięci Powstania 
Styczniowego w Powiecie Radomskim” zwanego dalej „Konkursem” 
jest Powiatowy Instytut Kultury ul. Jakubowskiego 5 w Iłży, zwany dalej 
Organizatorem.
2. Partnerem konkursu jest Zespół Szkół w Pionkach, Aleje Lipowe 23, 26 - 670 
Pionki, zwany dalej Partnerem.
3. Konkurs składa się z jednego etapu.
4. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, 
w szczególności kosztów podróży oraz noclegu.
5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub 
opiekuna prawnego niepełnoletniego na jego udział w Konkursie, udzielona na 
formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

II. CELE I PRZEDMIOT KONKURSU
1. Cele Konkursu: 

- rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie 
fotografii; 

- wzbogacanie wiedzy o historii, tradycji Powiatu Radomskiego; 
- rozwijanie wrażliwości artystycznej, twórczości, kreatywności;
-  kształtowanie patriotyzmu i postawy szacunku wobec bohaterów 

narodowych.
2. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Powiatu 
Radomskiego, odpowiadające tematowi konkursu.

III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Prace należy przesłać na adres Organizatora: galeria@pik.radom.pl 
z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „Miejsca pamięci Powstania Styczniowego 
w Powiecie Radomskim”. 
• Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: godło-

Tytuł-zdjęcia. 
• Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien 

mieć nie mniej niż 2400 pikseli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi 
wynosić 300 dpi. Do pracy powinien być dołączony krótki opis, do 1500 
znaków, ze spacjami, miejsca umieszczonego na fotografii, wyjaśniający jego 
związek z Powstaniem Styczniowym. Plik tekstowy powinien być podpisany 
godłem autora.

• Druku prac zakwalifikowanych do wystawy dokonuje na swój koszt 
Organizator.
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3. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- do lat 18, 
- powyżej 18 roku życia.
4. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 4 fotografie.
Każdą pracę należy opisać. Nazwa pliku powinna składać się z godła i jej tytułu 
np.: Godło_Tytuł.jpg.
Do prac należy dołączyć plik z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia (skan 
w formacie *.pdf lub *.jpg - w tytule pliku należy umieścić godło autora). 
Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.  
5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane 
i nienagradzane. Autor oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich 
przesłanych zdjęć. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie. Wyklucza 
się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy poprzez 
pocztę elektroniczną.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji 
prac konkursowych w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu 
informacji i reklamy imprezy oraz promocji działań statutowych Organizatora 
i Partnera .
8.  Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Organizatora (https://www.pik.radom.pl/) oraz na fanpage’u PIK 
https://www.facebook.com/PIKRadom/), Partnera.
9. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez Organizatora. 
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 
uczestników Konkursu.
10. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik 
przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia 
osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację 
i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
11. Z tytułu wykorzystania fotografii autorom nie przysługują honoraria.
12. Wydrukowane prace przechodzą na własność Organizatora. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac 
niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
14. Terminarz:
- przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu odbywa się do: 20.092023 r.,
- powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii, informacje dla autorów, do: 
30.09.2023 r.;
- wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac – październik 
2023 r.
Wernisaż wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 
w październiku 2023 r., w siedzibie  Powiatowego Instytutu Kultury, w Iłży.
Wystawa pokonkursowa może być prezentowana także w innych miejscach 
Powiatu Radomskiego czy Polski, za zgodą Organizatora i Partnera
15. Organizator ustala następujące nagrody:
I nagroda - w każdej z kategorii (w wysokości 600 zł)
II nagroda - w każdej z kategorii (w wysokości 300 zł )
III nagroda - w każdej z kategorii (w wysokości 150 zł)
Wyróżnienia honorowe.



16. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do 
nieprzyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego 
nagrodzenia Uczestników Konkursu.
Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana 
protokołu o otrzymaniu nagrody. Nagrody zostaną wręczone podczas 
wernisażu. Nieuczestniczenie w wernisażu oznacza przez Autora zrzeczenie się 
nagrody. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz 
na stronie internetowej https://www.pik.radom.pl/ oraz na fanpage’u PIK https://
www.facebook.com/PIKRadom/.
2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, 
iż: 
• jest autorem załączonych fotografii, przysługują mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako 
utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są 
obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; 

• zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie https://www.pik.radom.pl/ oraz 
na fanpage’u PIK(https://www.facebook.com/PIKRadom/ w czasie trwania 
konkursu oraz po jego zakończeniu, zgadza się na opublikowanie zdjęć 
na wystawie/wystawach pokonkursowych wyłącznie w celach związanych 
ściśle z Konkursem.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych 
w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną 
automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz 
zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku 
podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 
znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni 
skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. 
Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem 
oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz 
niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
7. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do 
Organizatorów.
8. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Instytut Kultury ul. 
Jakubowskiego 5 w Iłży. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, 
z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pik.radom.pl
9. Dane osobowe uczestnika konkursu:
• w zakresie numeru telefonu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 

lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 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), zwanego dalej „RODO”, w związku z dobrowolnie 



wyrażoną zgodą, w celu ułatwienia kontaktu w sprawach związanych ze 
złożeniem wniosku, jego weryfikacją i poinformowaniem  
o przyznaniu nagrody w Konkursie Fotograficznym „Miejsca pamięci roku 
1863 w Powiecie Radomskim”;

• w pozostałym zakresie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 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) RODO w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji 
umowy, za którą uważa się Regulamin Konkursu Fotograficznego „Miejsca 
pamięci roku 1863 w Powiecie Radomskim, w celu realizacji konkursu;

• mogą zostać publikowane w prasie, mediach lub wydawnictwach lub 
wykorzystywane w innej formie w celu popularyzacji Konkursu oraz 
niekomercyjnej promocji Organizatora i Partnera w szczególności na stronie 
internetowej oraz na ich portalach społecznościowych;

• będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów 
w zakresie archiwizowania dokumentów.

• W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, uczestnikowi 
konkursu przysługuje prawo żądania:

• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem (w zakresie danych, na przetwarzanie których była wyrażona);

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://
uodo.gov.pl). 

• Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz zgody na 
wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych w pozostałym 
zakresie, jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym 
„Miejsca pamięci roku 1863 w Powiecie Radomskim”, a niepodanie ich 
będzie skutkowało niezakwalifikowaniem się do Konkursu.

• Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia 
niniejszego regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się 
z jego treścią i akceptacją jego warunków.

• W przypadku wykorzystania danej fotografii, w miarę możliwości zostaną 
podane imię i nazwisko autora.

• W przypadku skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń 
osób trzecich związanych  
z naruszeniem praw autorskich bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania 
z fotografii zgłoszonej do Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, 
autor tego zdjęcia zobowiązany jest zwolnić Organizatora od wszelkiej 
odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić uzasadnione 
zgłoszone roszczenie, roszczenie zasądzone lub ustalone w drodze ugody 
zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe 
i koszty zastępstwa procesowego.

• Określone w regulaminie terminy mogą ulec zmianie ze względu na ważną 
przyczynę natury społecznej lub organizacyjnej.

• Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość 
odwołania Konkursu w czasie jego trwania.



• W przypadku odwołania Konkursu nadesłane fotografie nie będą 
wykorzystywane przez Organizatora.

• We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje 
podejmuje Organizator.

10. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz 
konkursu:
Mariusz Dański, galeria@pik.radom.pl


