
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Infrastruktura drogowa a bezpieczeństwo” 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu jest promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze województwa 

warmińsko-mazurskiego. Organizatorami konkursu są: Województwo Warmińsko-Mazurskie – 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz Instytut 

Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Prace konkursowe przyjmowane będą do 15.08.2016 roku. 

3. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 25.09.2016 r. w Galerii 

Stary Ratusz w Olsztynie (ul. Stare Miasto 33). Wyniki konkursu wraz z nazwiskami autorów zostaną 

podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów. 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 14 rok życia i które nie zajmują się profesjonalnie 

fotografią, w szczególności nie prowadzą działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług 

fotograficznych ani nie świadczą takich usług w oparciu o dowolną podstawę prawną. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Każdy uczestnik może zgłosić jedną wykonaną 

przez siebie pracę. Uczestnik nie musi być mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego. 

3. Prace konkursowe powinny być nagrane na płycie CD lub podobnym nośniku; dostarczone 

w zamkniętej kopercie. Prace należy nadsyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Pstrowskiego 

28 b, 10-602 Olsztyn, z dopiskiem „Konkurs foto” lub składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg 

Wojewódzkich pod ww. adresem w Kancelarii (pokój nr 18) lub w Wydziale Organizacyjno-Prawnym 

(pokój nr 10), w godz. 7-15. 

4. Płytę CD (lub podobny nośnik) z pracą konkursową należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem; 

w kopercie powinna być również kartka z czytelnym imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia autora 

oraz numerem kontaktowym telefonu i/lub adresem e-mail. 

5. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia, w kopercie powinno się również 

znaleźć oświadczenie, czytelnie podpisane przez rodzica lub opiekuna uczestnika, zgodne 

z załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

III. Wymogi dotyczące prac konkursowych 

1. Tematyką prac konkursowych jest infrastruktura drogowa i jej funkcjonalność w kontekście 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  Prace mogą przestawiać ciekawe, przyjazne 

użytkownikom rozwiązania; mogą być one innowacyjne lub nietypowe. Do konkursu można zgłaszać 

też prace prezentujące rozwiązania problematyczne i złe, narażające uczestników ruchu drogowego na 

niebezpieczeństwo wypadku. Wszystkie prace powinny przedstawiać infrastrukturę drogową na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego. Każda praca obligatoryjnie powinna być krótko opisana, gdzie 

została wykonana oraz co przedstawia. 

2. Do konkursu należy zgłaszać prace w formie cyfrowej, zapisane w formacie JPG, w ustawieniach dobrej 

jakości i rozdzielczości minimum ok. 3000 x 2000 px, rozmiar pliku nie większy niż 10 MB. 

3. Dopuszcza się korektę graficzną wykonanych prac, mającą na celu polepszenie jakości zdjęć (typu 

wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Fotografie powstałe w wyniku wyraźnej obróbki 

graficznej mogą być odrzucane. 

IV. Komisja konkursowa 

1. Oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele 

organizatorów. 

2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu 

konkursu lub niespełniających innych jego zasad.  



3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

V. Kryteria oceny 

1. Komisja konkursowa będzie oceniać prace pod kątem zbieżności z tematyką i założeniami konkursu 

oraz walorów artystycznych i estetycznych. 

2. Z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone prace niespełniające kryteriów formalnych konkursu 

(słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość, brak opisu lokalizacji lub danych autora itp.) oraz 

zdjęcia, na których znajdują się dodatkowe znaki i grafiki (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).  

VI. Nagrody 

1. Organizatorzy uhonorują nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzegają sobie prawo do 

przyznania 3 wyróżnień. 

2. Nagrodą będzie również wystawa prac zwycięskich, wyróżnionych oraz innych prac konkursowych 

wybranych przez organizatorów, prezentowana w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie. 

3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej drogą e-mailową lub telefoniczną 

i zaproszeni na ceremonię publicznego ogłoszenia wyników. 

VII Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik konkursu, z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu, oświadcza, że: 

 wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.) w zakresie i celu 

niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu z jego udziałem; zgoda jest dobrowolna, jest jednak 

niezbędna dla udziału w konkursie, 

 akceptuje niniejszy Regulamin, 

 jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy ich powstawaniu na uczestnictwo 

w konkursie oraz publikację; odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które 

mogłyby w związku z wykonanym zdjęciem zostać skierowane do organizatorów konkursu, 

przyjmuje na siebie uczestnik konkursu, 

 udziela organizatorom konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej organizatorów 

do korzystania ze zgłoszonych zdjęć przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych na 

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: 

- utrwalania, 

- zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską, 

- wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą,  

- wprowadzenia do pamięci komputera 

- publikacji na stronach internetowych i w innych materiałach organizatorów. 

 autor udziela organizatorom zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek zgłoszonych 

prac, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 



Załącznik do Regulaminu 

konkursu fotograficznego 

„Infrastruktura drogowa a bezpieczeństwo” 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

UCZESTNICZĄCEJ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

„INFRASTRUKTURA DROGOWA A BEZPIECZEŃSTWO” 

 

1. Działając w imieniu dziecka, zwanego dalej „Autorem”, oświadczam że: 

a. przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy fotograficznej, zwane dalej „Dziełem”, nie 

są w żadem sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Dzieło to nie narusza praw 

osób trzecich, 

b. Autor nie udzielił nikomu licencji uprawniającej do korzystania z Dzieła, 

2. Autor przenosi nieodpłatnie na rzecz organizatorów konkursu autorskie prawa majątkowe do Dzieła na 

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich kopii, w tym 

techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo kopii, 

c. w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny, niż określony powyżej – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć od niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Autor udziela organizatorom zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Dzieła, 

w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

4. Organizatorzy mają prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez oznaczania ich 

imieniem i nazwiskiem Autora. Autor upoważnia organizatorów do wykonywania jego autorskich praw 

osobistych. 

5. Organizatorzy mają prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych 

zezwoleń. 

6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie organizatorom. 

Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa 

wypowiedzenia lub cofnięcia. 

7. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i akceptuję jego zapisy. 

8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu będącego pod moją 

opieką, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 poz. 2135  

z późn. zm.). Dane osobowe będą wykorzystanie do celów przeprowadzenia konkursu oraz do celów 

promocyjno-edukacyjnych. 

 

 

 ............................................................. 
 (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


