
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„Strzel fotę  KBO!” 
Konin, marzec 2020 r. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne  
1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Strzel fotę  KBO!”, zwanego dalej 

Konkursem jest Towarzystwo Samorządowe w Koninie, zwane dalej Organizatorem.  
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.  
 

§ 2 
Uczestnicy konkursu  

1. Konkurs adresowany jest dla szkół średnich miasta Konina. 
 

§ 3 
Cel i temat  

1. Promocja Konioskiego Budżetu Obywatelskiego.  
2. Wzrost zaangażowania społeczności szkół do działao związanych z kolejną edycją 

Konioskiego Budżetu Obywatelskiego.  
3. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów. 

 
§ 4 

Zasady ogólne 
1. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 
2. Zdjęcia mogą byd wykonane telefonem bądź aparatem fotograficznym. 
3. Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową, wyznaczony przez 

dyrektora szkoły. 
4. Oddawane zdjęcia należy opisad drukowanymi literami (nazwa inwestycji KBO,  

szkoły). 
5. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych 

prac.  
6. Prace nie będą zwracane. 
7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
8. Częśd nagrodzonych zdjęd  zostanie opublikowana na stronie www.kbo.konin.pl oraz 

na Facebook’u – Konioski Budżet Obywatelski.   
9. Zgłoszenie zdjęd do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw 

autorskich na rzecz Organizatora, bez prawa do wynagrodzenia twórcy. Nie ogranicza 
jednak autorskich praw osobistych, jako twórcy/autora zdjęd. 
 

§ 5 
Zasady szczegółowe 

1. Przedmiotem konkursu są fotografie ukazujące zrealizowane inwestycje  (miękkie lub 
twarde) z funduszu Konioskiego Budżetu Obywatelskiego.  

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 
3. Każda szkoła dostarcza jak największą liczbę zdjęd inwestycji wykonanych w ramach  

KBO.     
4. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, szkoła 

oddająca fotografię zapewnia, że posiada zgodę osoby, której wizerunek znajduje się 
na fotografii, na nieodpłatną publikację tego wizerunku, wystawienie, kopiowanie, 

http://www.kbo.konin.pl/


rozpowszechnianie i publikowanie dla celów informacyjno-promocyjnych KBO na 
różnych nośnikach informacji. 

§ 6 
Termin i warunki dostarczenia prac  

1. Konkurs rozpoczyna się 4 marca, a kooczy 31 marca 2020 roku. 
2. Zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy dostarczyd do siedziby: 

Towarzystwo Samorządowe w Koninie 
ul. Zofii Urbanowskiej 8 

62-500 Konin 
3. Zdjęcia powinny byd dostarczone na płycie CD/DVD lub pendrive w opakowaniu.  
4. Nośniki muszą byd opatrzone informacją z jakiej szkoły pochodzą.  

 
§ 7 

Ogłoszenie wyników i nagrody 
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.  
2. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
3. Jury oceniad będzie również  pomysłowośd wykonania zdjęd. 
4. Jury wyłoni trzy zwycięskie szkoły. Każda otrzyma voucher do kupienia sprzętu  dla 

szkoły wart odpowiednio:  
trzecie miejsce = 500 zł,  drugie miejsce = 800 zł i  pierwsze miejsce = 1 000 zł.  

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kbo.konin.pl i na FB – 
Konioski Budżet Obywatelski.  

6. Wręczenie nagród nastąpi w kwietniu w siedzibie COP (ul. 3 Maja 1/3, 62-500 Konin). 
  

§ 8 
Postanowienia koocowe 

1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.  
2. W sprawie roszczeo wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialnośd ponosi autor 

zdjęcia. 
3. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora 

konkursu nadesłanych przez niego zdjęd.  
4. Zdjęcia zgłoszone do konkursu przechodzą na własnośd Organizatora.  
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach 

reklamowych.   
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez 

podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.  
8. W sprawach konkursu można kontaktowad się pod numerem telefonu 605 855 854 

 

http://www.kbo.konin.pl/

