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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Parowozowe Impresje 2018” 

Wolsztyńskie lokomotywy parowe w obiektywie miłośników 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami Konkursu jest Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego Parowozownia Wolsztyn, 

Urząd Miejski w Wolsztynie oraz Wolsztyński Dom Kultury. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla miłośników kolei i ma zasięg międzynarodowy. 

3. Fotografie należy nadsyłać do dnia 08.04.2018 roku. Wyniki zostaną podane w ciągu dwóch tygodni od 

daty zakończenia Konkursu. Wyniki Konkursu oraz dokładne miejsce i czas wręczenia nagród zostaną 

podane na stronie www.parowozowniawolsztyn.pl oraz na profilu Parowozowni na Facebooku 

https://www.facebook.com/ParowozowniaWolsztyn/. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się dnia 28.04.2018 roku przed rozpoczęciem Parady Parowozów. 

 

II. Uczestnicy 

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, które uzyskały pisemną zgodę 

rodzica/opiekuna na udział w Konkursie. 

2. Z udziału w konkursie wyłączeni są Organizatorzy, Jury oraz osoby zatrudnione przez Organizatora na 

podstawie umowy o pracę lub wykonujące na rzecz Organizatora jakiekolwiek usługi na podstawie 

dowolnego stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. 

3. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 1 pracę. 

 

III. Zasady konkursu 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie fotografii własnego autorstwa, której głównym 

bohaterem będzie wolsztyński parowóz pod parą. 

2. Celem konkursu jest ukazanie za pomocą technik fotograficznych piękna i wyjątkowości zabytkowych 

lokomotyw parowych. 

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w wyniku wyraźnej ingerencji 

graficznej będą odrzucone. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/POL_wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie_COA.svg
http://www.parowozowniawolsztyn.pl/
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Dopuszcza się: 

 Konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe lub sepię, nakładanie kolorowych filtrów itp. 

 Korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie) 

4. Nie będą akceptowane prace: 

 Z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 

 Powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże) 

 

IV. Nadsyłanie prac 

1. Prace konkursowe należy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

http://www.wolsztyn.pl/konkurs.html 

2. Prace muszą spełniać następujące wymogi: 

 Minimalne wymiary 1600 x 1200 px 

 Format JPG, PDF, PNG, TIFF 

 W przypadku nadesłania zdjęć poddanych konwersji uczestnik musi załączyć również oryginalne 

zdjęcie 

 Na stronie konkursowej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 

 

V. Jury 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatorów. 

2. W skład Jury wejdą: 

I. Przedstawiciel Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn 

II. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Wolsztynie 

III. Przedstawiciel Domu Kultury w Wolsztynie 

IV. Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni 

V. Przedstawiciel Studio Żuczek Film 

3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających 

jego innych zasad. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne 

(słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się 

znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki). 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/POL_wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie_COA.svg
http://www.wolsztyn.pl/konkurs.html
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VI. Nagrody 

1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzegają sobie 

prawo do przyznania wyróżnień. 

2. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronach organizatorów i ich portalach społecznościowych. 

3. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wernisażu zorganizowanym w przestrzeni Parowozowni 

Wolsztyn podczas Parady Parowozów 2018. 

4. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

 Akceptuje niniejszy regulamin 

 Jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstaniu pracy (statystów, 

wizażystów itp.) na uczestnictwo w Konkursie oraz ich publikacje. 

2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do 

Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu. 

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu 

zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. nr 133 poz. 833 z późniejszymi 

zmianami. 

4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora 

do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na 

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: 

 utrwalania 

 zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską 

 wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą 

 wprowadzenia do pamięci komputera 

 publikacji w tytułach Organizatorów 

 publikacji na stronach internetowych Organizatorów oraz na ich profilach społecznościowych 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/POL_wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie_COA.svg

