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Regulamin 

Konkursu Fotograficznego PDK OIIB 

"BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS" 

  

 
§1 

1. Regulamin określa zasady organizacji Konkursu Fotograficznego PDK OIIB „Budownictwo wokół nas” (zwanego 
dalej "konkursem"), przeprowadzanego na łamach portalu www.inzynier.rzeszow.pl. 

2. Podmiotem organizującym konkurs jest Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB). 
3. Konkursu jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: 

− Budownictwo wokół nas – Podkarpacie  
− Budownictwo wokół nas – Polska i świat 

 
§2 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy czynny członków PDK OIIB. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Kapituły. 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednoczesne spełnienie poniższych warunków: 

− przesłanie wraz ze zdjęciami do biura PDK OIIB (każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 5 
zdjęć) kompletnie wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem 
do niniejszego regulaminu, 

− formularz zgłoszeniowy musi zawierać oświadczenie o posiadaniu pełnych praw autorskich do zdjęć, oraz 
zgodę na przetwarzanie 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.). 

− zdjęcia w formacie JPG, TIFF i wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną na 
adres: portal@inzynier.rzeszow.pl, lub przekazać do biura PDK OIIB na nośnikach pamięci zewnętrznej, 

− na zdjęciach nie wolno umieszczać żadnych danych jak data etc., 
− wszystkie ww. materiały muszą dotrzeć do biura PDK OIIB w okresie od 1 sierpnia do 15 października 

(włącznie) każdego roku kalendarzowego, w którym kolejna edycja konkursu jest organizowana. 
4. Zgłoszenie prac oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 
§3 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez wyznaczoną Kapitułę. 
2. Kapitułę w minimum trzyosobowym składzie powołuje przewodniczący Rady PDK OIIB lub jego zastępca. 
3. Kapituła dokonuje oceny zdjęć biorąc pod uwagę następujące kryteria: jakość techniczna, zgodność z tematem 

konkursu, walory artystyczne, motyw, światło, kompozycja oraz liczby oddanych głosów w internecie. 
4. Kapituła ma prawo wykluczenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej, niezwiązanych z tematyką 

konkursu, lub na których umieszczono niedozwolone dane.  
5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
6. Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu wiadomością email.  
7. Wyniki konkursu i nagrodzone prace zostaną upublicznione na portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz w 

Biuletynie Informacyjnym PDK OIIB. 
 

§5. 
1. Laureaci konkursu w każdej z kategorii za I, II i III miejsca i ewentualne wyróżnienia otrzymają nagrody 

pieniężne, lub rzeczowe. Nagrody nie mogą zostać scedowane na rzecz innych osób. 
2. Wysokości, lub rodzaje nagród są zatwierdzane corocznie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w PDK OIIB. 
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Załącznik do Regulaminu Konkursu Fotograficznego PDK OIIB „Budownictwo wokół nas” 

 

 

 

Form ularz zgłoszeniowy 
Konkurs Fotograficzny PDK OIIB „Budownictwo wokół nas ” 

 

…………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, numer członkowski)  

 

…………………………………………………………….. 
(adres autora)  

 

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

                  nr telefonu do kontaktu                                                                                                adres e-mail 
 

 

Opis zał ączonych prac (max 5 szt.): 

Nr zdjęcia Kategoria Tytuł pracy Opis  
(nazwa, lokalizacja fotografowanego obiektu)  

    

    

    

    

    

 
Oświadczam, że w czasie trwania konkursu byłem i jestem czynnym członkiem PDK OIIB i powyższe dane osobowe są prawdziwe. 
Jednocześnie oświadczam, iż przysługują mi prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że osoby widniejące na fotografiach 
wyrażają zgodę na ich opublikowanie.  
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych fotografii oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska, numeru 
członkowskiego, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach PDK OIIB i na 
stronie internetowej www.inzynier.rzeszow.pl, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora 
zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 
poz.833 z póź. zm.). 
 

 

 

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


