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REGULAMIN 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Ciepłownia Zasanie w obiektywie” 

 
 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Ciepłownia Zasanie w obiektywie”, zwanego dalej Konkursem jest 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o., 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8, NIP: 
795-020-07-28, REGON: 650024129, zwane dalej „Organizatorem Konkursu”. 

 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych - wszystkich uczestników pleneru fotograficznego 
„Photoday”, organizowanego w dniu 18.06.2016r. w Ciepłowni Zasanie, z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz osoby zajmujące się w sposób 
profesjonalny lub zawodowy fotografią artystyczną.  

3. Tematem Konkursu jest Ciepłownia Zasanie, zainstalowane w niej urządzenia, instalacje, przebieg procesów 
technologicznych i wykonywane przez pracowników Ciepłowni prace.  

 

III. ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH 

1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu odbywa się poprzez: 
a) przesłanie pliku lub plików ze zdjęciami w formacie jpg na adres photoday@mpec.przemysl.pl 
b) doręczenie pliku lub plików ze zdjęciami w formacie jpg nagranych na nośniku danych (płyta CD, DVD, 

karta pamięci) do siedziby Organizatora w kopercie z dopiskiem „Konkurs”. 
2. Wielkość pojedynczego zdjęcia nie może przekroczyć 6 MB, zaś krótszy bok zdjęcia nie może mieć mniej niż 

2000 pikseli. 
3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. 
4. Do zdjęć przesłanych w ramach Konkursu, należy załączyć wypełnione i podpisane przez Uczestnika 

Konkursu oświadczenie – wzór oświadczenia wg załącznika. Dopuszcza się także przesłanie ww. 
oświadczenia podpisanego przez Uczestnika Konkursu w formie elektronicznej – skan. 

5. Zgłoszenia fotografii konkursowych będą przyjmowane do 5 lipca 2016r. 
6. Zdjęcia na Konkurs mogą przesyłać tylko ich autorzy – wraz z oświadczeniem  autora zdjęć stanowiącym 

załącznik do niniejszego regulaminu. 
7. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji 

graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:  
a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii,  
b) nakładanie kolorowych filtrów itp.; 
c) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). 
Nie dopuszcza się:  
a) usuwania lub dodawania jakichkolwiek elementów w wyniku obróbki graficznej;  
b) łączenia różnych fotografii lub ich elementów (kolaże i fotomontaże).  

8. Zdjęcia niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone, w szczególności zostaną 
odrzucone zgłoszone do Konkursu zdjęcia bez wymaganego oświadczenia ich autora – zgodnie 
z załącznikiem  do niniejszego regulaminu. 

9. Zgłoszenie fotografii do Konkursu przez Uczestnika wraz z oświadczeniem wg. załącznika jest równoznaczne 
z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na: 
a) Nieodpłatne i bezterminowe zamieszczanie fotografii na stronie internetowej Organizatora Konkursu; 
b) Nieodpłatne i bezterminowe zamieszczanie fotografii w galerii konkursowej, na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Organizatora Konkursu, itp; 
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c) Udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej zgody na zamieszczanie fotografii we 
wszelkich wydawnictwach Organizatora Konkursu publikowanych w formie papierowej 
i elektronicznej. 

10. Korzystanie przez Organizatora Konkursu z fotografii w sposób i na zasadach określonych w pkt. 9, 
odbywać się będzie z poszanowaniem autorskich praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa 
pracy zgłoszonej na Konkurs (opatrzenie pracy imieniem i nazwiskiem jej autora), jak również prawa do 
samodzielnej publikacji fotografii zgłoszonych do Konkursu.  

11. Fotografie przesłane na Konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych 
i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 
z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu, który złożył fotografię objętą 
roszczeniem ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora Konkursu i osób trzecich z tego tytułu 
oraz zrekompensuje Organizatorowi Konkursu, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione 
w związku ze skierowaniem przeciwko niemu ewentualnych roszczeń przez podmiot trzeci – związanych 
z wykorzystywaniem przez Organizatora prac – do których prawa roszczą sobie inne osoby lub podmioty, 
niż Uczestnik konkursu zgłaszający prace do konkursu. Uczestnik konkursu ponosi także odpowiedzialność 
za inne szkody które ewentualnie poniósłby Organizator wskutek złożenia nieprawdziwego oświadczenia 
przez Uczestnika.  

 

IV. CZAS TRWANIA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 20 czerwca 2016r. do 15 lipca 2016r., z tym że nadsyłanie 
prac do 5 lipca 2016r., zaś rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców do 15 lipca 2016r.  

2. Wyboru laureatów Konkursu dokona Jury w składzie 3-5 osób powołane przez Prezesa Zarządu 
Organizatora Konkursu. 

3. Zgłoszone do Konkursu fotografie oceniane będą przez Jury w oparciu o poniższe kryteria: 
a) poprawności merytorycznej (zgodność z tematem), 
b) estetyki (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia), 
c) ujęcia tematu (ciekawe, nietypowe, niekonwencjonalne, niebanalne uchwycenie tematu). 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 
5. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć niezwiązanych z tematyką Konkursu lub niespełniających 

innych zasad Konkursu ujętych w niniejszym Regulaminie. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone 
fotografie o złej jakości (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.).  

6. Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki). 
 
 

V. NAGRODY  

1. Organizator Konkursu przyzna zwycięzcom Konkursu trzy nagrody pieniężne w wysokości: 
a) Za zajęcie I miejsca – 500 zł 
b) Za zajęcie II miejsca – 300 zł 
c) Za zajęcie III miejsca – 200 zł 

2. Zwycięskie fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz 
w najbliższym wydawnictwie pt. „Magazyn Ciepła Systemowego – Edycja przemyska”, wydawanym przez 
Organizatora Konkursu. 

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową lub telefoniczną. Informacje 
te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

 
 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mpec.przemysl.pl 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego i in.  
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3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 
2016, poz. 471 z późn. zm.) 

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wraz ze stosownym oświadczeniem Uczestnika jest jednoznaczne 
z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego Regulaminu i ich akceptacji. 

 
Przemyśl, 09.06.2016r.       


