
Konkurs fotograficzny w Rok Rzeki Wisły 

 

Tematyka konkursu: 

Tematem konkursu jest opactwo tynieckie ujęte z drugiego brzegi Wisły (od strony Piekar).  

 

Adresaci:  

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografów, zarówno profesjonalnych, jak i 

amatorów, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.  

 

Czas trwania: 

Konkurs trwa od 30 czerwca do 3 września 2017 

Konkurs towarzyszy przeprawie pieszo-rowerowej działającej w sezonie 2017 w ramach 

Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Jego celem jest uchwycenie piękna 

krajobrazu nadwiślańskiego w okolicach opactwa tynieckiego i ukazanie klasztoru w jego 

przyrodniczym kontekście. Ze względu na działającą przeprawę zdjęcia na konkurs muszą 

być zrobione z piekarskiego brzegi.  

Regulamin konkursu:  

I. Założenia konkursu: 

1. W konkursie może wziąć udział każdy fotografujący niezależnie od wieku czy miejsca 

zamieszkania.  

2. Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 5 fotografii. Fotografie wyłącznie w 

postaci cyfrowej w formacie .jpg, w minimalnej rozdzielczości 2048 pikseli na dłuższym 

boku.  

3. Każdy plik powinien zawierać w tytule godło Uczestnika i numer porządkowy w 

przypadku serii zdjęć.  

4. Zdjęcie może być zrobione dowolnym aparatem (analogowym, cyfrowym, telefonem 

komórkowym), nie ma ograniczeń w kwestii obróbki w programach graficznych, byleby 

pracę wciąż można było zakwalifikować jako fotografię. Zdjęcia opatrzone znakami 

wodnymi/ramkami nie będą brane pod uwagę. 



5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów.   

6. Fotografie konkursowe prosimy przesyłać do 3 września 2017 na adres mailowy: 

konkurs@benedyktyni.com   

w tytule e-maila proszę wpisać: Konkurs fotograficzny oraz załączyć plik tekstowy 

(w tytule godło Uczestnika, zawierający: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, 

adres e-mail, numer telefonu). Wielkość pojedynczego e-maila nie może przekroczyć 

10 MB;.. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach 

promocyjno-reklamowych.  

8. Nadesłanie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

niewyłącznej licencji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wykorzystywanie 

zgłoszonych do konkursu utworów na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w tym: techniką drukarską, cyfrową, zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w 

dowolnej formie; 

b) wprowadzanie do obrotu; 

c) publiczne odtwarzania, wystawienia, wyświetlenie dowolną techniką; 

d) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości 

nadań i wielkości nakładów; 

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym w tym wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i 

innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i 

bezprzewodowe. 

9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy instytucji organizujących konkurs. 

10. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  



II. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 

1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów Jury, które zadecyduje o 

przyznanych miejscach. Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody-

upominki.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 września 2017.   

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo 

zarówno do niewyłaniania zwycięzców, jak i do przyznawania miejsc ex aequo.  

Organizatorzy konkursu: 

Fundacja Chronić Dobro  

ul. Benedyktyńska 37 

30–398 Kraków 

Polska  

 

 

 


