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Regulamin 

Konkursu Fotograficznego 

"BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS" 

  

 

§1. 

 
1. Regulamin określa zasady organizacji Konkursu Fotograficznego (zwanego dalej "konkursem"), 
przeprowadzanego na łamach strony internetowej www.inzynier.rzeszow.pl 

2. Edycje konkursu pod tytułem „Budownictwo wokół nas” są przeprowadzane w dwóch kategoriach:  
- Budownictwo wokół nas – Podkarpacie  
- Budownictwo wokół nas – Polska i świat  
 
3. Podmiotem organizującym konkurs jest: Podkarpacka Okręgowa Izba InŜynierów Budownictwa, ul. 
Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów. 

§2. 

1.Konkurs jest otwarty dla czynnych członków PDK OIIB.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Kapituły. 

3. KaŜdy uczestnik konkursu moŜe przesłać od 3-5 zdjęć. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 
wypełnienie i przesłanie wraz ze zdjęciami formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem do niniejszego 
regulaminu. 

4. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać wszystkie informacje o uczestniku 
konkursu. Ponadto formularz ten zawiera zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych.  

5. Podanie niepełnych, albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu. 

§3. 

1. Prace w formacie JPG, TIFF oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy naleŜy nadsyłać pocztą elektroniczną 
na adres: portal@inzynier.itl.pl lub na CD/DVD na adres Podkarpackiej Okręgowej Izby InŜynierów 
Budownictwa.  

3. Na pracach nie naleŜy umieszczać Ŝadnych innych danych jak data etc. Organizator zastrzega sobie prawo do 
wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej oraz niezwiązanych z tematyką konkursu.  

4. W zgłoszeniu naleŜy podać: nr przesłanego zdjęcia, kategoria, tytuł pracy, opis zdjęcia, imię i nazwisko, adres 
autora, telefon kontaktowy, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych. 
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§4. 

1. Konkurs trwa od 01.08  do 15.10 bieŜącego roku 
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez wyznaczoną Kapitułę. 
3. Oceny zdjęć dokona Kapituła Konkursu biorąc pod uwagę kryteria oceny (jakość techniczna, zgodność 

z tematem konkursu, walory artystyczne, motyw, światło, kompozycja, ilość oddanych głosów w 
Internecie). Decyzje Kapituły są ostateczne. 

4. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: 
- przedstawiciel prezydium PDK OIIB 
- przedstawiciel Zespołu ds. Portalu 
- przedstawiciel Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa 
- przedstawiciel redakcji Biuletynu Informacyjnego PDK OIIB 
- pracownik ds. Portalu Internetowego z biura PDK OIIB 
- informatyk PDK OIIB 
 
5. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie wiadomością email, wyniki zostaną upublicznione 
na stronie internetowej PDK OIIB. 

6. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz w biuletynie PDK 
OIIB. 

§5. 

1. Organizatorzy przewidują przyznanie trzech nagród rzeczowych za zajęcie I, II i III miejsca i ewentualnych 
wyróŜnień w konkursie w kaŜdej z dwóch kategorii wymienionych w §1 pkt. 2. 

2. Nagrody wręczone zostaną laureatom na posiedzeniu Rady PDK OIIB po ogłoszeniu wyników konkursu. 

3. Laureaci nagród nie są uprawnieni do Ŝądania ekwiwalentu pienięŜnego za nagrody lub zamiany na inną 
nagrodę rzeczową. Nagrody nie mogą zostać scedowane na rzecz innych osób. Organizator ma prawo do 
sprawdzenia dokumentów potwierdzających toŜsamość zdobywców nagród.  

4. Organizator oświadcza, iŜ nagroda zostanie wydana w ramach niniejszego konkursu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

§6. 

1. Zgłoszenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyraŜeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez 
organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o 
ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póź. zm./. Osoby uczestniczące w 
konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyŜsze w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z 
załącznikiem do niniejszego regulaminu. 
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Załącznik do Regulaminu Konkursu fotograficznego „Budownictwo wokół nas” 

 

 

 

Zgłoszenie 
Konkurs fotograficzny  „Budownictwo wokół nas ”  

……………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, numer członkowski)  

…………………………………………………………….. 

(adres autora)  

…………………………………………..                          …………………………………………… 

nr telefonu do kontaktu                                    adres e-mail 

 

opis załączonych prac max 5 szt.: 

Nr 
przesłanego  

zdjęcia 

Kategoria Tytuł pracy Opis  (nazwa, miejsce lokaliz acji 
fotografowanego obiektu)  

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam, Ŝe w czasie trwania konkursu jestem czynnym członkiem PDK OIIB i powyŜsze dane osobowe są 
prawdziwe. Jednocześnie oświadczam, iŜ przysługują mi prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz Ŝe osoby 
widniejące na fotografiach wyraŜają zgodę na ich opublikowanie. WyraŜam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 
publikowanie nadesłanych fotografii oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska, numeru członkowskiego, 
miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach izby i na 
stronie internetowej www.inzynier.rzeszow.pl a takŜe na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i 
marketingowych Organizatora. Ponadto wyraŜam zgodę na ustalone przez Organizatora zasady Konkursu 
fotograficznego „Budownictwo wokół nas”. 
 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie obowiązującą ustawą 

o Ochronie Danych Osobowych. 
 

 

Data i miejscowość ………………………..           Podpis uczestnika Konkursu  ……………………..                        
 


