
I Wojewódzki Konkurs Fotograficzny - Rydułtowy 2022 
 „Jesienne Wariacje” 

 
REGULAMIN 

 
Projekt jest współfinansowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Wodzisławiu Śląskim. 
Patronat nad konkursem objęła Senator RP, pani Ewa Maria Gawęda. 

 
Konkurs jest pierwszą edycją spotkania fotografii z całego Śląska. 

Jeśli jesteś uczniem liceum, technikum lub szkoły branżowej i zrobiłeś ciekawe zdjęcie oraz chcesz się 
podzielić swoim talentem z innymi - ten konkurs jest dla Ciebie. 

 

Tematem konkursu pod nazwą: „Jesienne wariacje” jest piękno przyrody w jesiennej oprawie. 

Zdjęcia mogą być poddane obróbce graficznej w dowolnym programie graficznym.  
Mogą przedstawiać sceny w sposób realistyczny lub mogą być swobodną abstrakcją, grą świateł, 

operowaniem symbolem. Nie mogą być jednak fotomontażem, kolażem, zlepkiem kilku niezależnych 
zdjęć (z wyjątkiem techniki HDR oraz Panoramy). 

 
 

§ 1 
1. Organizatorem I Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego w Rydułtowach jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Rydułtowach ul. Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy,  tel. (32) 457 90 90, 
e-mail: sekretariat@zsprydultowy.pl, strona: www.zsprydultowy.pl  

2. Partnerem konkursu jest  Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. 
 

§ 2 
Organizatorzy oczekują zdjęć wykonanych w każdym miejscu w Polsce (bez względu na datę powstania 
poszczególnych zdjęć). 
 

§ 3 
Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, iż jest skierowany do wszystkich uczniów  liceów, techników 
i szkół branżowych z województwa śląskiego.   
 

§ 4 
1. Forma nadsyłania zdjęć: przesłanie plików ze zdjęciami bezpośrednio na adres email organizatora: 

foto@zsprydultowy.pl wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa i załącznikiem (RODO) w wersji 
cyfrowej. Karta z załącznikiem do pobrania ze strony konkursowej - https://zsprydultowy.pl/ 

2. Wymiary zdjęcia: krótszy bok zdjęcia minimum 3000 pikseli i minimum 300 dpi (ułatwi to 
organizatorowi ich szybką późniejszą publikację na wystawie pokonkursowej). 

3. Organizator zobowiązuje się do wysłania na adres e-mail uczestnika potwierdzenia otrzymania 
zdjęć drogą elektroniczną i przyjęcia ich do rywalizacji konkursowej w ciągu 14 dni roboczych od 
dnia otrzymania. 

4. W przypadku braku odpowiedzi ze strony organizatora w w/w. terminie prosimy o kontakt 
telefoniczny lub mailowy w celu wyjaśnienia niniejszej kwestii. 

 
§ 5 

1. Organizator nie odpowiada za jakość techniczną nadesłanych prac, prace nie spełniające kryterium 
jakościowego nie będą oceniane. 

 

https://zsprydultowy.pl/


§ 6 
1. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia. 
2. Wysyłamy wypełnioną kartę zgłoszenia według następującego schematu: imię i nazwisko autora, 

tytuł zdjęcia (zdjęć), numer zdjęcia, miasto i kraj, w którym zostało wykonane oraz jakie przedstawia 
miejsce, scenę, sytuację. 

3. Zdjęcia nie mogą być opisane w programie graficznym w taki sposób, że stają się częścią ujęcia. 
4. Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszeniową. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie opisanych. 
 

§ 7 
Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do załączenia zgody na udział w konkursie podpisanej przez 
rodzica lub opiekuna wraz z  podpisanym załącznikiem RODO ( skan lub zdjęcie cyfrowe zgody). 
 

§ 8 
1. Oceny konkursowych prac dokona powołane przez Organizatora Jury. 
2. Spośród nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoni laureatów i przyzna  nagrody rzeczowe oraz 

bony upominkowe za: 1 miejsce, 2 miejsce  i 3 miejsce oraz wyróżnienia. 
3. Fotografie biorące udział w konkursie i wydrukowane na wystawę przez Organizatora nie będą 

zwracane ich autorom. 
 

§ 9 
Terminarz konkursu i wystawy pokonkursowej: nadsyłanie prac konkursowych do dnia  30.11.2022r., 
ogłoszenie listy laureatów i uczestników wystawy pokonkursowej nastąpi do dnia 15.01.2023r. na 
stronie konkursu, na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. O uroczystości wręczeniu nagród połączonej  
z wernisażem pokonkursowym poinformujemy wszystkich laureatów mailem, na stronie festiwalu, 
portalu społecznościowym Facebook oraz w mediach. 
 

§ 10 
Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac konkursowych oraz do wydania różnych 
publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane zdjęcia. Ma to służyć 
jedynie celom promocji, a prace nie będą nigdzie sprzedawane. Wykorzystywane przez Organizatora 
zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora. 
 

§ 11 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac nadesłanych na konkurs w celach promocji 
konkursu oraz do pozyskiwania sponsorów. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian 
w regulaminie. 
 

§ 12 
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji I Wojewódzkiego 
Konkursu Fotograficznego – Rydułtowy 2022 pn. „Jesienne Wariacje”, realizowanego przez Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Rydułtowach oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
oraz Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 Maja 2018 (Dz. U. 2018, poz. 1000). 


