
Regulamin 

konkursu fotograficznego  

„Bytomska przyroda w obiektywie” 

W tym roku Bytom obchodzi 760-lecie nadania praw miejskich. Kiedyś Bytom był 

postrzegany jako miasto węgla i stali, teraz tworzy się nowy wizerunek miasta. Jaki 

on będzie okaże się  w najbliższych kilku latach. Ale opisując Bytom należy pamiętać 

o tym, że w obrębie miasta znajduje się kilka obszarów charakteryzujących się dużym 

bogactwem przyrodniczym. Niewątpliwie należą do nich: 

 położony w północnej części Bytomia rezerwat leśny Segiet, 

 wyrobiska dolomitu Blachówka, 

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Miechowicka Ostoja Leśna, 

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Żabie Doły. 

Mając to na uwadze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego 

w Bytomiu (CKU) i Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłaszają Konkurs 

Fotograficzny p.t. „Bytomska przyroda w  obiektywie”. 

Przyjęte dla Konkursu cele to:  

 promowanie piękna przyrody bytomskiej, 

 promowanie fotografii jako dziedziny sztuki,  

 podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej, 

 popularyzacja wiedzy przyrodniczej,  

 rozwijanie i kształtowanie przyjaznych naturze postaw proekologicznych.  

1. Uczestnicy Konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby dorosłe i młodzież szkolna amatorsko 

zajmujący się fotografowaniem. Prace na konkurs mogą przesłać: 

 uczniowie bytomskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 

 słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

2. Jury konkursu  

Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów, które przyzna 

nagrody: 

 za zajęcie I miejsca  

 za zajęcie II miejsca  

 za zajęcie III miejsca  

oraz wyróżnienia. 



W wyniku prac jury zostaną również wyłonione prace na wystawę 

pokonkursową.  

W skład jury konkursu wchodzą: 

 Przewodniczący – Ryszard Kłak  

 Członkowie:  Jolanta Dziuk  

                             Wojciech Sokolnicki 

Andrzej Pasieka 

Zbigniew Polański   

Zygmunt Olszewski   

Tomasz Wieczorek 

3. Terminarz konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

17 marca 2014r.  otwarcie konkursu i rozpoczęcie przyjmowania prac 

24 maja 2014r.   zakończenie przyjmowania prac  

26 – 28 maja 2014r.  obrady jury konkursowego 

29 maja 2014r.  przekazania informacji o wynikach obrad jury 

autorom nagrodzonych prac  

30 maja 2014r.  oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

i wyróżnień 

18 sierpnia 2014r.            otwarcie wystawy pokonkursowej w Biurze Promocji 

Bytomia – Rynek 7 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 30 maja 2014r. 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich 10 

Wystawa pokonkursowa nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się 

w Biurze Promocji Bytomia w drugiej połowie sierpnia 2014r. 

4. Zgłaszanie prac na Konkurs 

1) Zgłoszenia i prace konkursowe przyjmowane będą do dnia 24 maja 2014r.  

2) Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć. 

3) Zgłaszane zdjęcia muszą spełniać warunki określone w punkcie 5 

niniejszego regulaminu. 

4) Zgłoszenia bez podania wymaganych informacji zawartych w formularzu 

zgłoszenia lub ze zdjęciami nie spełniającymi określonych w regulaminie 

warunków technicznych (patrz pkt. 5) nie będą zakwalifikowane do 

Konkursu. 

5) Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz prace konkursowe można: 

 przesłać pocztą elektroniczną, 

 przesłać pocztą tradycyjną, 



 dostarczyć osobiście. 

Przesyłanie zgłoszeń i prac w formie elektronicznej 

Zgłoszenie udziału (skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia) 

wraz załączonymi w formie plików pracami konkursowymi przesyłać należy na 

adres skrzynki poczty elektronicznej: konkurs@cku.bytom.pl z wpisaniem jako 

temat BYTOMSKA PRZYRODA W OBIEKTYWIE. 

W przypadku zgłoszenia i prac konkursowych wysyłanych pocztą elektroniczną 

liczy się termin wpłynięcia i odbioru przesyłanej wiadomości wraz 

z załączonymi plikami na podany adres skrzynki pocztowej. 

Przesyłanie zgłoszeń i prac konkursowych pocztową tradycyjną  

Zgłoszenie udziału oraz prace konkursowe zapisane na płycie CD/DVD przesłać 

należy na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Powstańców Śląskich 

10, 41-902 Bytom, z dopiskiem na kopercie BYTOMSKA PRZYRODA 

W OBIEKTYWIE.  

W przypadku zgłoszeń i prac konkursowych wysyłanych pocztą tradycyjną liczy 

się termin dostarczenia przesyłki do organizatora. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za opóźnienia operatora pocztowego w doręczeniu 

przesyłki.  

Osobiste dostarczenie zgłoszenia i prac konkursowych 

Zgłoszenie udziału oraz prace konkursowe zapisane na płycie CD/DVD można 

złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu 

przy ul. Powstańców Śląskich 10 (pok.042) zaklejonej kopercie z dopiskiem 

BYTOMSKA PRZYRODA W OBIEKTYWIE. Sekretariat jest czynny codziennie 

w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. 

5. Prace konkursowe - wymagania tematyczne i techniczne 

Tematem Konkursu jest ogólnie pojęta przyroda bytomska, ale do oceny 

dopuszczone będą tylko zdjęcia przestawiające „dziką” przyrodę. Na Konkurs 

nie należy nadsyłać zdjęć przedstawiających domowe zwierzęta, rośliny 

doniczkowe i domowe kwietniki itp.  

Każdy uczestnik może zgłosić na Konkurs maksymalnie pięć zdjęć. 

Przyjmujemy zdjęcia wyłącznie w formacie JPG i minimalnej rozdzielczości - 

2500px na dłuższym boku zdjęcia. 

Dopuszcza się tylko minimalną edycję nadsyłanych zdjęć:  

ogólną poprawę kontrastu, wartości tonalnych, balansu bieli i nasycenia 

kolorów, usuwanie "plamek" wynikających z zanieczyszczeń matrycy aparatu/ 

negatywu, jeśli nie zmienia to treści zdjęcia, kadrowanie do 70% oryginalnego 

zdjęcia, wyostrzanie i redukcję szumu w całym zdjęciu,  
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dopuszczalne są również zdjęcia HDR i zdjęcia typu panorama (złożone z kilku 

odrębnych zdjęć), usuwanie aberracji chromatycznej, winietowania i dystorsji 

wynikających z niedoskonałości optyki, zdjęcia przetwarzane komputerowo na 

zdjęcia czarno-białe. Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie 

jakichkolwiek elementów w zdjęciu! Do Konkursu nie będą przyjmowane 

również zdjęcia będące efektem przetwarzania i łączenia zdjęć w grafikę 

komputerową. 

Jury konkursowe zastrzega sobie prawo do poproszenia autora o przesłanie 

oryginalnych plików z aparatu. W przypadku niedostarczenie pliku z aparatu 

lub ujawnienie innych niezgodności z regulaminem już po wybraniu prac 

zdjęcia mogą zostać zdyskwalifikowane.  

Jury konkursowe zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu zdjęć: 

1) o rażąco niskiej jakości technicznej; 

2) co do których zachodzi podejrzenie iż zostały wykonane z naruszeniem 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.); 

3) naruszających prawa osób trzecich; 

4) naruszających inne przepisy prawa. 

Decyzja jury o niedopuszczeniu zdjęci do Konkursu niepodważalna 

i ostateczna.  

6. Prawa do zdjęć i uprawnienia organizatora 

Organizator ma prawo do:  

1) Zamieszczenia zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych, oraz zdjęć 

zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową wraz z podaniem imienia 

i nazwiska autora w Internecie - na swojej stronie www oraz na wystawie 

pokonkursowej.  

2) Wykorzystywania w roku konkursu i w latach następnych wszystkich 

nadesłanych i zakwalifikowanych do konkursu zdjęć na wszystkich polach 

ekspozycji w celu informowania i promowania o swojej działalności.  

3) Przeprowadzenia weryfikacji zgodności danych osobowych uczestnika 

konkursu przesłanych w zgłoszeniu z danymi osoby odbierającej nagrodę.  

4) Przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie 

niezbędnym dla realizacji Konkursu, oraz w celach marketingowych 

organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

28.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).  

Zdjęcia, które zwyciężyły lub zostały zakwalifikowane na wystawę będą 

przechowywane w cyfrowym archiwum organizatora, pozostałe pliki zostaną 

skasowane a płyty zniszczone. 



7. Oświadczenia osób zgłaszających udział w Konkursie 

Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczny 

z oświadczeniem, że osoba w nim wymieniona: 

1) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu; 

2) jest autorem/autorką załączonych prac oraz posiada pełne prawa 

autorskie i majątkowe do dysponowania tymi zdjęciami; 

3) posiada zgodę osób, których wizerunek jest widoczny na zdjęciach do ich 

upublicznienia.  

W imieniu osoby niepełnoletniej (ucznia gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej) zgłoszenie podpisuje jej rodzic lub prawny opiekun. 

8. Pozostałe informacje, uwagi i zastrzeżenia organizatora 

1) Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był 

w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności 

w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.  

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość otrzymanych zdjęć – 

w szczególności za uszkodzenia plików wynikające z problemów 

technicznych w transmisji danych podczas przesyłania plików jak 

i mechaniczne uszkodzenia nośników danych. 

3) Jeżeli autor nagrodzonego lub wyróżnionego zdjęcia nie będzie obecny na 

ogłoszeniu wyników, nagroda/wyróżnienie zostanie mu wysłana pocztą 

tradycyjną na adres podany na karcie zgłoszeniowej. 

4) Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach 

i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 

5) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu 

i obowiązuje do czasu jego zakończenia.  

9. Karta zgłoszenia: 

Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu. 


