
Regulamin  I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Kochamy Folklor” 

   § 1  Organizator konkursu 
 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Kochamy Folklor” jest Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny  z siedzibą w Koszęcinie. 
 
    § 2  Cel konkursu 
 
Celem Konkursu jest pobudzenie do poszukiwań tradycji ludowej w dzisiejszych czasach, 
zwrócenie uwagi na przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury oraz połączenie 
przeszłości z teraźniejszością w temacie kultury ludowej, tradycji z myślą zakorzenienia 
wszelkich wartości kulturowo - ludowych na przyszłość. 

 
                  § 3 Postanowienia ogólne 
 

1. Przedmiotem Konkursu jest autorska fotografia. 
2. Zdjęcia powinny być wykonane na terenie Polski. 
3. Nadesłane prace będą oceniane pod względem interpretacji tematu podanego w 
tytule Konkursu, pomysłowości oraz  wątku symboliczno – artystycznego. 
4. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na odtworzenie swojej pracy/ zgłoszonego zdjęcia                 
w celu przeprowadzenia i promowania przyszłych konkursów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny. Uczestnik Konkursu udziela również prawa Zespołowi Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny do użycia zgłoszonych fotografii w ramach działalności 
promocyjnej. 
5. Fotografie zgłaszane w Konkursie nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności 
dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych- 
w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne  
i obraźliwe, zawierających pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych osób, w tym 
również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały  
o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały 
chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 
6. Każdy Uczestnik potwierdza, że potencjalne osoby ujęte na zdjęciu udzieliły 
Uczestnikowi pozwolenia, żeby być sportretowanym. Wszelkie kostiumy, rekwizyty czy inne 
materiały użyte podczas sesji muszą być wypożyczone lub pożyczone za zgodą właściciela, a 
wszelkie inne odpowiednie pozwolenia muszą być uzyskane. 
7. Fotografie zgłaszane w Konkursie mogą być wcześniej nagradzane w innych 
konkursach. 
8. Prace niespełniające wymogów Regulaminu Konkursu zostaną odrzucone. 

 
 

    § 5 Zasady udziału w Konkursie 
 

 
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 18 lat, fotografująca 
amatorsko. 
3. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która nie zajmuje się profesjonalnie 
wykonywaniem zdjęć. Za profesjonalistę uważa się osobę zatrudnioną na umowę  
o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną, której przedmiotem jest wykonywanie 
fotografii, w szczególności fotografii reporterskich, w tym osobę prowadzącą własną 
działalność gospodarczą. 



4. Poprzez wysłanie drogą pocztową lub dostarczenie formularza zgłoszeniowego, 
Uczestnik akceptuje Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Kochamy 
Folklor”. 
5. Fotografia powinna posiadać jednego autora, który samodzielnie wykonał zdjęcie. 
6. Jeden Uczestnik  może zgłosić trzy pojedyncze fotografie. 
7. Dopuszcza się obróbkę zdjęć w programach graficznych po ich wykonaniu. 
8. Zdjęcia należy nagrać na płytę CD w formacie – 1183 piks. x 438 piks. 
 i wysłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście  wraz z formularzem zgłoszeniowym do 
15.06.2015 r., na adres: 

 Zespół Pieśni i Tańca „ Śląsk” im. Stanisława Hadyny 
 ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin 
z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „ Kochamy Folklor”. 

9. Formularz zgłoszeniowy można uzyskać na stronie internetowej www.zespolslask.pl  -               
w zakładce / Imprezy/ Święto Śląska/.                                                        
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje podane  
w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika, uniemożliwiające odszukanie i wyłonienie 
zwycięzcy. 
11. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie konkursowej                   
i zostaną odrzucone. O terminie decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie 
złożenia osobistego. 
12. Wszystkie zgłoszenia zostaną przeanalizowane przez profesjonalnie powołane Jury 
przez Organizatora. Jurorzy wybiorą zwycięzce 22-go czerwca 2015 roku. Decyzje Jury są 
ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 
13. Dane osobowe zwycięskiego kandydata, zostaną opublikowane wraz z fotografią na 
stronie Facebook Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, jako zdjęcie w tle ( 
znajdź nas na Facebook, wpisując: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny), na 
czas 1-go miesiąca (od 23.06.2015r. do  23.07.2015 r.). 
14. Podczas trwania XVII Wielkiego Pikniku Artystycznego „Święto Śląska” (26-28.06.2015 
r.) zwycięska praca zostanie wyświetlona na telebimie .   
15. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą 
telefoniczną               i poczty elektronicznej. 
16. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach marketingowych 
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( j.t. DZ. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm). 
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich 
zmiany, w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem 
danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (j.t DZ. U.               z 2014 r.,poz. 
1182, z późn. zm). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w 
Konkursie. 
17. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie! 
 

 

http://www.zespolslask.pl/

