
Regulamin konkursu fotograficznego: 
KOŚCIAN W OBIEKTYWIE-KALENDARZ 2019 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Konkurs fotograficzny „Kościan w obiektywie – kalendarz 2019” organizowany jest przez 
Gminę Miejską Kościan z siedzibą przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan  zwaną dalej 
Organizatorem. 

2. Celem Konkursu jest wzrost zainteresowania kulturą i sztuką oraz promocja Kościana, jako 
miejsca atrakcyjnego i ujęcie go w fotografii. Ponadto wybrane zdjęcia, które ilustrują miasto 
Kościan, zostaną wykorzystane do projektu i wydruku kalendarza na rok 2019. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.  
4. Patronat medialny nad konkursem obejmuje „Kościan w Obiektywie”. 
5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej: www. koscian.pl.  

 
§ 2. Termin zakończenia Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia i trwać będzie do 6 listopada 2018 r. 
 

§ 3. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 
1. Każdy uczestnik prześle swoje fotografie przedstawiające miasto Kościan -  krajobraz i obiekty 

charakterystyczne. Maksymalnie 13 zdjęć. Każdy plik powinien być opisany zgodnie z 
formularzem (numer zdjęcia, tytuł). 

2. Fotografie w rozdzielczości minimum 300 dpi, (min. 3648x2736) w orientacji poziomej, 
format jpg. 

3. Fotografie należy przesyłać na adres email: promocja@koscian.pl lub dostarczyć w wersji 
elektronicznej (płyta CD lub DVD albo pamięć przenośna) do siedziby Gminy Miejskiej Kościan, 
al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan: 
- Zgłoszenie do konkursu wysłane w wersji mailowej należy przesłać w pliku spakowanym wraz 
ze skanem podpisanego formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 6.11.2018 r. do godz. 
23:59. Nazwy plików powinny być opisane zgodnie z formularzem zgłoszeniowym (numer 
zdjęcia, tytuł). 
- Zgłoszenie do siedziby organizatora powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Konkurs fotograficzny” w terminie do dnia 6.11.2018 r. w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego Kościana (tj. od godz. 7.15 do 15.15). Koperta powinna zawierać podpisany 
formularz zgłoszeniowy oraz płytę CD lub DVD albo pamięć przenośną. Nazwy plików na 
nośnikach powinny być opisane zgodnie z formularzem zgłoszeniowym (numer zdjęcia, tytuł).  

4. Uczestnik dołącza do zdjęć formularz zgłoszeniowy wg załącznika nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niepublikowania prac, które nie spełniają 
wymogów Konkursu tj. mają nieprawidłową rozdzielczość, są niskiej jakości oraz 
nieprawidłowego ułożenia. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niezwracania przesłanych prac. 
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem majątkowych praw 

autorskich i praw zależnych do nieodpłatnego wykorzystania do celów promocyjnych miasta 
Kościana.  

8. Zgłoszenie w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Miejskiego Kościana.  
10. Wstępna selekcja prac polega na zaakceptowaniu wybranych fotografii przez Komisję 

Konkursową, co równoznaczne jest z zakwalifikowaniem do konkursu i możliwością 
umieszczenia fotografii w wydawnictwie pn. „Kalendarz 2019” na stronie internetowej 
www.koscian.pl oraz na oficjalnych profilach Facebook i Instagramie. 

http://www.koscian.pl/


11. Spośród fotografii złożonych do konkursu „Kalendarz 2019” wybranych zostanie 13 
zwycięskich prac, które Organizator umieści w miejskim kalendarzu 2019. Kalendarz będzie 
wydawnictwem promocyjnym i nie jest przeznaczony do sprzedaży. 

12. Zgłoszenie do konkursu oznacza automatycznie zgodę na publikację pracy w ww. serwisach, 
jak również zgodę na publikację i wykorzystanie fotografii w kalendarzu promocyjnym Gminy 
Miejskiej Kościan z uwzględnieniem osobistych praw autorskich. 

13. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu wraz z podaniem imienia i nazwiska autora nastąpi nie 
później niż do 30 listopada 2018 r. na oficjalnej stronie internetowej www.koscian.pl. 

 
§ 4. Zasady zgłaszania uczestnictwa w Konkursie 
 

1. Prace konkursowe można zgłaszać w terminie od momentu ogłoszenia konkursu do 6 listopada 
2018 r. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się przez przekazanie prac konkursowych drogą 
opisaną w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 
uczestników naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik wykluczony z 
Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłoszony. 

3. Decyzje w zakresie przyjęcia zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Komisja Konkursowa 
powołana przez Organizatora. 
 

§ 5. Zasady Oceny przez Komisję Konkursową 
 

1. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora. 
2. Przy wyłonieniu zwycięzców w szczególności brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

- Zdjęcia pokazujące miasto Kościan w innowacyjnej formie artystycznej. 
- Kreatywność, atrakcyjność ujęć. 
- Zgodność z regulaminem. 
- Dopasowanie zdjęć do całościowej kompozycji wizualnej wydawnictwa. 

3. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru zwycięskich prac należy wyłącznie do Komisji 
Konkursowej. 

 
§ 6. Nagrody 
 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną. 
2. Nagrodą w Konkursie jest zamieszczenie fotografii w kalendarzu promocyjnym na rok 2019, a 

także komplet nagród rzeczowych za zwycięskie zdjęcia. 
 
§ 7. Postanowienia końcowe 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Gmina Miejska Kościan z 
siedzibą przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan. 

2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 
zm.) przez Organizatora Konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem i 
rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach 
masowego przekazu i wydrukowanej wersji kalendarza na 2019 r. 

3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 
Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 
poprawienia lub żądania ich usunięcia. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych 
wykorzystywanych przez uczestników Konkursu. 

http://www.koscian.pl/

