
Regulamin 
 konkursu fotograficznego  

„Oryginalne spojrzenie przez obiektyw fotograficzny na projekty 
realizowane w ramach PO IiŚ z sektora energetyki” 

 
§ 1. Przepisy ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego  
„Oryginalne spojrzenie przez obiektyw fotograficzny na projekty realizowane w ramach  
PO IiŚ z sektora energetyki ", zwanego dalej „Konkursem”. 
 
2. Organizatorem Konkursu jest Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie 

Gospodarki. 
 

§ 2. Cel i tematyka konkursu 
    Celem konkursu jest promowanie projektów realizowanych w sektorze energetyki  
w ramach IX i X osi PO IiŚ, dla których Ministerstwo Gospodarki jest Instytucją 
Pośredniczącą. Tematyka konkursu daje możliwość zgłaszania różnorodnych zdjęć, 
pokazujących piękno otaczającego nas świata z wkomponowanymi obiektami 
zrealizowanymi w ramach projektów ww osi priorytetowych PO IiŚ. 
     Prace na temat „Oryginalne spojrzenie przez obiektyw fotograficzny na projekty 
realizowane w ramach PO IiŚ z sektora energetyki” powinny spełniać następujące kryteria: 

1) przedstawiać projekty realizowane w sektorze energetyki w ramach IX i X osi 
PO IiŚ w sposób oryginalny i pomysłowy; 

2) uwzględniać pozytywny przekaz tematu; 
3) uwzględniać wymagania techniczne, o których mowa w § 4 ust. 1. 

  
§ 3. Warunki uczestnictwa 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób reprezentujących beneficjentów projektów 

realizowanych w sektorze energetyki w ramach IX i X osi PO IiŚ. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia zgodnie z zasadami 

określonymi w § 4. 
 
3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 
 
4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej 

publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Uczestnik Konkursu 
ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do 
Konkursu. 

 
5. Fotografie modyfikowane za pomocą programów komputerowych (za wyjątkiem retuszu 

fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która 
polepsza jakość, tj. nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność, konwersji fotografii 
kolorowych na czarno-białe i sepię, zastosowania zabiegów ciemni fotograficznej  
w przypadku fotografii zrobionych techniką tradycyjną) będą automatycznie odrzucone  
z Konkursu. W szczególności zabrania się stosowania zabiegów selektywnych w celu 
dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej 
oryginalnej kompozycji. 

 



§ 4.  Zasady zgłaszania prac konkursowych 
 

1. Zgłoszenia na  Konkurs dokonuje się poprzez dostarczenie fotografii na adres mailowy: 
konkursfotograficznypoiis@mg.gov.pl obligatoryjnie w formacie JPG o rozdzielczości 
minimum 350 dpi. 

 
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie.    
 
3. W zgłoszeniu należy wskazać: 

1) imię i nazwisko autora fotografii; 
2) nazwę Beneficjenta, którego osoba reprezentuje; 
3) rok i miejsce wykonania każdej ze zgłoszonych fotografii. 
4) oświadczenie o byciu autorem zdjęć i posiadaniu praw autorskich do nich, 
5) zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczących 

nadesłanych prac na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 
na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 
zm.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i 
cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz 
we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób 
ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu 

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

 
5. Każdy uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik do 

regulaminu i jego skan przesyła razem ze zgłoszonymi fotografiami w wersji 
elektronicznej na adres, o którym mowa w ust. 1. 
 

6. W przypadku przedstawiania na fotografiach osób konieczne jest również dostarczenie 
podpisanego oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku osób 
fotografowanych. Zgoda nie jest wymagana, jeśli osoba na fotografii stanowi jedynie 
szczegół całości fotografii (zgromadzenia osób, krajobrazu, publicznej imprezy itp.). 

 
7. Termin dostarczenia fotografii zostaje ustalony na dzień 30 listopada 2013 r.  
 
8. Fotografie nadesłane po terminie, o którym mowa w ust. 7 nie będą brały udziału 

w Konkursie.  
 
9. Uczestnik wysyłając prace oświadcza, że utwór stanowi dzieło oryginalne, nie narusza 

praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich, przepisów prawa, jest wolny od 
jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby 
narazić organizatora Konkursu i Ministerstwo Gospodarki na odpowiedzialność wobec 
osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania fotografii. W przypadku 
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko organizatorowi Konkursu 
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę 
zrekompensuje organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione 
w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, 
zwalniając organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 
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§ 5. Komisja Konkursowa 

 
1. Wszystkie prace spełniające warunki regulaminu podlegają ocenie Komisji 

Konkursowej.  
2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie trzech przedstawicieli 

organizatora, w tym Przewodniczący wyznaczony przez Dyrektora Departamentu 
Funduszy Europejskich;  

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji 
 

 
§ 6. Sposób wyłonienia laureatów 

 
1. Dokonując oceny fotografii Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kryteria, o których 

mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3. 
 
2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. 
 
3. Laureaci Konkursu zostaną o zwycięstwie powiadomieni przez organizatora mailowo. 
 
4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.mg.gov.pl Ministerstwa 

Gospodarki. 
 

§ 7. Nagrody 
 

1. Organizator przewiduje nagrodę dla autorów 3 najlepszych fotografii w postaci statuetki 
oraz umieszczeniu nagrodzonych i wyróżnionych fotografii w specjalnej broszurze 
promującej projekty realizowane w ramach PO IiŚ w sektorze energetyki. 

 
2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 
 

§ 8. Wykorzystanie prac 
1. Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność Organizatora, który nieodpłatnie 

przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 
1. Przesyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

Konkursu zawarte w regulaminie.  
 
2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.). 

 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 

konkursu.  


