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Regulamin Konkursu “KREATYWNE ZDJĘCIE” 

I. Organizator i cel konkursu 

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Kreatywne zdjęcie”, zwanego dalej 
Konkursem,  jest Technikum Kreatywne z siedzibą 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53, 
zwane dalej Organizatorem. 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

1.3. Celem przyświecającym Konkursowi jest: 
• upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, 
• propagowanie wśród młodzieży twórczych i kreatywnych postaw, 

1.4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie  uczestnicy warsztatów kreatywnych 
organizowanych przez Technikum Kreatywne w roku szkolnym 2018/2019  (w 
przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i 
podpis rodziców albo opiekunów prawnych, który należy złożyć na karcie zgłoszenia). 

1.5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w 
niniejszym regulaminie. 

 
 
 

II. Przepisy ogólne 
 
2.1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie zdjęcia konkursowego wraz 

z podpisaną KARTĄ ZGŁOSZENIA na Konkurs Fotograficzny „Kreatywne zdjęcie” 
dostępną na www.szkolykreatywne.pl, której wzór jest załącznikiem do 
niniejszego regulaminu. 

2.2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii, wykonanych osobiście, 
techniką cyfrową, przy czym dopuszcza się:  
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych  

filtrów itp.;  
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);  
• połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

2.3. Fotografie w postaci cyfrowej należy nadsyłać na adres e-mail: 
konkurs@szkolykreatywne.pl  

2.4. Wraz ze zdjęciami należy przysłać scan podpisanej Karty zgłoszenia, której wzór 
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu 

2.5. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności 
praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od 
osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, 
licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. 
Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako 
istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z  
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udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z 
prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania 
przez Organizatora w ramach Konkursu. 

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 
wymienionych wyżej wymogów.  

2.7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac 
zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych. 

2.8. Konkurs odbywa się w cyklach miesięcznych 

 

III. Terminarz 
 

3.1. Termin nadsyłania fotografii mija ostatniego dnia danego miesiąca. 

3.2. Przesłane i zakwalifikowane zdjęcia są publikowane w pierwszym dniu 
następnego miesiąca. 

3.3. Zwycięzcą konkursu w danym miesiącu zostaje autor zdjęcia, które w przeciągu 
10 dni od opublikowania na facebook.com/SzkolyKreatywne/  zbierze najwięcej 
punktów na facebook.com/SzkolyKreatywne/. Punkty naliczane są następująco: 
1 lajk typu „Lubie to”= 1 punkt,  1 lajk typu „Super”=2 punkty 

3.4. Zwycięzca Konkursu w danym miesiącu zostanie powiadomiony przez 
Organizatora do dnia 15 dnia tego miesiąca drogą elektroniczną (email) 

3.5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie www.szkolykreatywne.pl 

 
 

IV. Nagrody i wyróżnienia 
 

4.1. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe. 
 

 
V. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych 

 
5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie www.szkolykreatywne.pl 
a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. 

5.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na 
Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie 
materiałach promocyjnych. 
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