
Regulamin konkursu fotograficznego 
pt. Dzięki Powstaniu Wielkopolskiemu żyjemy w Polsce 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu fotograficznego organizowanego w ramach obchodów rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego jest Wydawnictwo Wulkan w Żninie we współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie. 
2. Cele konkursu jest: 
a) poszerzanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, 
b) zainspirowanie do poznawania lokalnej historii, 
c) kształtowanie postaw patriotycznych, 
d) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz kreatywności w dziedzinie fotografii. 
3. Przedmiotem konkursu są fotografie nawiązujące do czasów Powstania Wielkopolskiego 
oraz lat 1918-1939. 
4. Uczestnicy konkursu nadsyłają dwa zdjęcia w postaci elektronicznej, z których: jedno jest 
wykonaną przez uczestnika konkursu kopią zdjęcia archiwalnego z lat 1918-1939, a drugie 
wykonaną przez uczestnika konkursu uwspółcześnioną wersją tej historycznej fotografii (z 
zachowaniem dużego podobieństwa do oryginału i ważne jest zarówno miejsce wykonania 
fotografii jak i liczba oraz upozowanie osób). Te dwie fotografie określane są w dalszej części 
regulaminu mianem „komplet zdjęć”. 
5. Przewiduje się nagrodzenie 3 najlepszych prac (I, II i III miejsce) oraz przyznanie wyróżnień. 
6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w Tygodniku Pałuki, Tygodniku 
Pałuki i Ziemia Mogileńska oraz na profilu facebookowym obu Tygodników i stronie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Żninie. 
7. Wręczenie nagród odbędzie się 11 stycznia 2022 roku podczas obchodów rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego w SP nr 1 w Żninie. 
II. Uczestnicy 
1. Konkurs kierowany jest do czytelników Pałuk. 
2. Uczestnikiem konkursu nie mogą być grupy, a jedynie pojedyncze osoby (autorzy zdjęć). 
III. Zasady udziału w konkursie 
1. Fotografie do konkursu należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 
konkurs@paluki.tygodnik.pl w terminie do 2 stycznia. 
2. Jeden uczestnik może nadesłać jeden komplet zdjęć w formacie jpeg (lub jpg) 
o rozdzielczości 300 dpi i szerokości min. 15 cm. 
3. Obróbka zdjęć może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, kadrowaniu 
i redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. 
4. Zdjęcia niespełniające wymogów zostaną odrzucone. 
5. Nadesłane zdjęcia nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach. 
6. Wraz z kompletem zdjęć uczestnik wysyła w mailu następujące informacje: imię 
i nazwisko, adres, numer telefonu do kontaktu, data i miejsce wykonania fotografii, wiek 
uczestnika, wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
IV. Ocena prac i jury konkursu 
1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatora. 
2. Ocena fotografii będzie uwzględniała walory artystyczne, zgodność z tematem, 
kreatywność i jakość. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, przyznania nagród 
równorzędnych oraz wyróżnień. 
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4. Decyzja jury jest ostateczna. 
5. Autorzy nagrodzonych prac zostaną o tym powiadomieni telefonicznie lub mailowo oraz 
zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. 
V. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych do celów konkursu 
i wykorzystanie zdjęć w celach związanych z konkursem oraz informacyjno-reklamowych. 
2. Organizator zatrzymuje nadesłane fotografie, a ich wartość przechodzi nieodpłatnie na 
organizatora. 
3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych, 
a podanie takowych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 
4. W przypadku wystąpienia wobec organizatora przez osoby trzecie z roszczeniem z tytułu 
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z wykorzystaniem 
zdjęcia, uczestnik pokryje koszty odszkodowania związane z roszczeniami tych osób. 
5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu. 
6. Informacji o konkursie udziela przedstawiciel organizatora: Mirosława Roszak, a regulamin 
opublikowany zostanie w Tygodniku Pałuki nr 47 z dnia 25 listopada 2021 roku oraz na 
stronach internetowych palukitv.pl i palukimogilno.pl. 

wydawca Dominik Księski 

  
Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Niniejszym oświadczam, że: 
1. zapoznałem się z regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego 
warunki; 
2. jestem autorem współcześnie wykonanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone 
prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich; 
3. nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach; 
4. uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie 
oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie konkursu oraz w innych celach 
promocyjno-reklamowych; 
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby konkursu moich danych osobowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.); 
6. podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

     …............................................................ 
   miejscowość, data i czytelny podpis autora 

 
        …............................................................ 
Dodatkowo - w przypadku osób niepełnoletnich  
- podpis rodzica/opiekuna prawnego 


