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Regulamin konkursu i warunki uczestnictwa 
1 Nadesłanie DO PIĘCIU ZDJĘĆ o dowolnej tematyce w formie elektronicznej do dnia  

17.02.2020 r. na adres konkurs.obokmnie@gmail.com oraz podanie zwrotnego adresu 
mailowego autora. 

2 Do maila ze zdjęciami należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia pobraną ze strony 
organizatora konkursu: www.jck.pl. 

3 Każde zdjęcie musi mieć w nazwie pliku imię i nazwisko autora, jego wiek oraz tytuł według 
wzoru: 
imię_nazwisko_wiek _tytuł 
Fotografie muszą mieć rozmiar MINIMUM 1500 pikseli (dłuższy bok). 
Fotografie muszą być wykonane urządzeniem mobilnym: smartfonem, tabletem, dronem, 
kamerą sportową.  

4 Jury powołane przez Organizatorów podda selekcji nadesłane prace i zakwalifikuje wybrane 
zdjęcia. 

5 Zakwalifikowane zdjęcia do wystawy zostaną opublikowane na facebookowym fanpage'u 
konkursu pod adresem https://www.facebook.com/Obok-mnie-1637526719792556/ 

6 O zakwalifikowaniu zgłoszenia do konkursu decyduje data wpływu zdjęć oraz karty 
zgłoszenia. 

7 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury 
www.jck.pl. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać kontaktując się przez adres 
email: stowarzyszenie.jsf@gmail.com. 

8 Do konkursu można zgłaszać zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione 
w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane przez inne 
podmioty. 

9 Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych. 
10 Uczestnicy mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców / opiekunów, po 

wypełnieniu karty zgłoszenia. 
11 Zgłoszenia do konkursu może dokonać autor zdjęć lub osoba zgłaszająca uczestnika – opiekun 

(rodzic, nauczyciel). 
12  W przypadku zdjęć portretowych niezbędna jest ustna zgoda osoby fotografowanej lub w 

przypadku osoby niepełnoletniej - jej rodzica / opiekuna. 
13 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 
14 Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko pięć zdjęć.   
15 Przekazane do Jeleniogórskiego Centrum Kultury zdjęcia zaprezentowane będą w formie 

wystawy będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii „Pod Brązowym 
Jeleniem” JCK oraz w galerii internetowej „Galeria w Tle” Książnicy Karkonoskiej. 

16 Ogłoszenie wyników konkursu, laureatów nagród oraz autorów zakwalifikowanych do 
wystawy pokonkursowej zostanie podane drogą mailową oraz na stronie Jeleniogórskiego 
Centrum Kultury, facebooku Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii oraz Książnicy 
Karkonoskiej do dnia 27 lutego 2020 r.  

17 Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu. 
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Nagrody 
 
Laureatów konkursu wyłoni jury powołane przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jury przyzna 
nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia. Nagrodą dla autorów prac 
zakwalifikowanych przez jury będzie udział w wystawie pokonkursowej w galerii „Pod Brązowym 
Jeleniem” Jeleniogórskiego Centrum Kultury, wystawie prezentowanej w internetowej „Galerii w 
Tle” w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze oraz wydanym przez organizatora katalogu. 

 

Grupa wiekowa do 13 lat 

I nagroda 
DRON  Hubsan X4 H107P 
Indywidualna wystawa w internetowej „Galerii w Tle" 

II nagroda 
Głośnik bezprzewodowy Fresh 'n Rebel Rockbox Slice Fabriq Edition (cloud) 

III nagroda 
Słuchawki przewodowe JBL TUNE 500 

 Wyróżnienia – książki 
 
Grupa wiekowa 14-16 lat 

I nagroda 
Kamera sportowa Cavion Motus FHD Wi-Fi 
Indywidualna wystawa w internetowej „Galerii w Tle" 

II nagroda 
Głośnik bezprzewodowy Fresh 'n Rebel Rockbox Slice Fabriq Edition  

III nagroda 
Słuchawki przewodowe JBL TUNE 500 

 

Wyróżnienia - książki 
  
 
Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w marcu  2020 r. (o 
dokładnym terminie laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą e-mailową). Prace 
nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy będą zaprezentowane w „Galerii pod Brązowym 
Jeleniem” Jeleniogórskiego Centrum Kultury w marcu 2020 r. 
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Wykorzystanie nagrodzonych zdjęć 
 
Uczestnik zgłaszając zdjęcia do konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na następujących 
polach eksploatacji: 

a. utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, 

b. rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury 
oraz na stronach internetowych: Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Stowarzyszenia 
Jeleniogórska Strefa Fotografii oraz Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. 

c. publiczne wystawianie, 
d. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym. 
 
Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i celach marketingowych organizatora. 
Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity z roku 2002, Dz.U. nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Jeleniogórskie Centrum 
Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra. 
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Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Ewentualne 

zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej organizatora konkursu.  
2. Organizatorowi przysługuje prawo do przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku 

zgłoszenia mniej niż 30 zdjęć spełniających wymogi formalne. 
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wystąpienia do uczestników konkursu o dostarczenie 

oryginalnych zdjęć w celu zweryfikowania danych exif. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


