
REGULAMIN KONKURSU “LUDZKIE MARZENIA” 
wchodzi w życie z dniem 01. kwietnia 2012 roku 

 
1. Organizatorami Konkursu „Ludzkie marzenia” są: 
- serwis FOTOterytorium.pl, którego właścicielem jest TaxNet Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Młyńskiej 13a, 43-100 Tychy, 
- serwis swiatobrazu.pl, którego właścicielem jest SwiatObrazu Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Chełmońskiego 247, 31-348 Kraków,  
zwani dalej „Organizatorem”.  
 
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
 
3. Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w chwili przystąpienia do 
Konkursu. Przystąpienie do Konkursu rozumiane jest jako dodanie fotografii do galerii 
swiatobrazu.pl do kategorii „Konkurs – Ludzkie Marzenia” 
 
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin serwisu serwisu 
swiatobrazu.pl .  
 
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 01. 
kwietnia godziny 00:01 do 28. kwietnia godziny 23:59.    
 
6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne oraz dobrowolne. Uczestnikiem może zostać 
każda osoba pełnoletnia. 
 
7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zalogowanie się lub zarejestrowanie i 
zalogowanie się w serwisie swiatobrazu.pl oraz dodanie fotografii do kategorii „Konkurs 
– Ludzkie Marzenia”.  
 
8. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do 
nadsyłanych fotografii, a także posiada prawo do rozpowszechniania chronionego 
prawem wizerunku osób znajdujących się na fotografii.  
 
9. Przystępując do Konkursu Uczestnik zgadza się na publikację fotografii jego autorstwa 
na stronach internetowych www.SwiatObrazu.pl oraz www.FOTOterytorium.pl, a także 
na Facebooku na fanpage’ach znajdujących się pod adresami: 
http://www.facebook.com/swiatobrazu oraz http://www.facebook.com/FOTOterytorium. 
 
10. Konkurs „Ludzkie Marzenia” składa się z 4 zadań: „Marzenie dziecka”, „Marzenie 
kobiety”, „Marzenie mężczyzny” oraz „Marzenie dojrzałego człowieka”. 
 
11. Do każdego zadania Uczestnik może przysłać 5 fotografii. 
 
12. Zdjęcia nadsyłane do Konkursu są moderowane. Nie mogą przedstawiać scen 
obraźliwych, niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami oraz dobrymi obyczajami.  
 
13. Terminarz nadsyłania prac: 
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- zdjęcia do tematu „Marzenie dziecka” należy nadesłać w terminie od 01. kwietnia 
2012 g. 00:01 do 07 kwietnia 2012r g. 23:59 

- zdjęcia do tematu „Marzenie kobiety” należy nadesłać w terminie od 08 kwietnia 
2012 g. 00:01 do 14 kwietnia 2012r g. 23:59 

- zdjęcia do tematu „Marzenie mężczyzny” należy nadesłać w terminie od 15 
kwietnia 2012 g. 00:01 do 21 kwietnia 2012r g. 23:59 

- zdjęcia do tematu „Marzenie dojrzałego człowieka” należy nadesłać w terminie 
od 22 kwietnia 2012 g. 00:01 do 28 kwietnia 2012r g. 23:59 
 

14. Fotografie oceniane są przez Jury składające się z redakcji serwisów 
www.SwiatObrazu.pl oraz www.FOTOterytorium.pl. 
 
15. Jury wybierze najlepsze zdjęcie z każdego tematu, a także zwycięski cykl składający 
się z 4 fotografii. 
 
16. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 15. maja 2012 w serwisach 
www.swiatobrazu.pl i www.fototerytorium.pl 
 
17. W Konkursie przyznane zostaną: 1 nagroda główna, 3 wyróżnienia oraz 4 nagrody 
dodatkowe.  
 
18. Nagrody dodatkowe otrzymają te osoby, których zdjęcia zostaną wybrane przez Jury 
w każdym z czterech etapów Konkursu. Nagrodę główną otrzyma autor zwycięskiego 
cyklu.  Wyróżnienia zostaną przyznane Autorom najlepszych zdaniem Jury cykli, które 
nie zdobyły nagrody głównej. 
 
19. Uczestnicy, którzy otrzymali nagrody zostaną poinformowani o tym fakcie mailowo. 
 
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  
 
21. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy 
winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu.  Wszelkie reklamacje dotyczące 
nagród i ich dostarczenia, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, nie później niż w terminie 
7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, 
nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacje 
rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty ich 
otrzymania przez Organizatora.    
 
Nagrody 
 
22. Nagrodą główną jest bezpłatny udział we wszystkich wymienionych e-kursach 
www.swiatobrazu.pl, w czasie, wybranym przez Zdobywcę nagrody głównej: 
 
a) Zrozumieć fotografię; 
b) Zrozumieć HDRI; 
c) Zrozumieć RAW; 
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d) Zrozumieć fotografię aktu; 
e) Zachwycaj obrazem. 
 
23. Nagrodą główną jest również najwyższy status prowizyjny Autora w galerii 
fototerytorium.pl 
 
24. Nagrodą za uzyskanie wyróżnienia jest bezpłatny udział w dwóch wybranych  
spośród wymienionych poniżej, przez Zdobywcę wyróżnienia e-kursach 
www.swiatobrazu.pl, w czasie, wybranym przez Zdobywcę wyróżnienia: 
 
a) Zrozumieć fotografię; 
b) Zrozumieć HDRI; 
c) Zrozumieć RAW; 
d) Zrozumieć fotografię aktu; 
e) Zachwycaj obrazem. 
 
oraz  najwyższy status prowizyjny Autora w galerii fototerytorium.pl. 
 
25. Nagrodą dodatkową jest bezpłatny udział w jednym wybranym  spośród 
wymienionych poniżej, przez Zdobywcę wyróżnienia e-kursie www.swiatobrazu.pl, w 
czasie, wybranym przez Zdobywcę wyróżnienia: 
 
a) Zrozumieć fotografię; 
b) Zrozumieć HDRI; 
c) Zrozumieć RAW; 
d) Zrozumieć fotografię aktu; 
e) Zachwycaj obrazem. 
 
oraz  najwyższy status prowizyjny Autora w galerii www.fototerytorium.pl. 
 
26. Jury może odstąpić od przyznania nagrody głównej i nagród dodatkowych w 
przypadku braku prac o odpowiedniej jakości. 
 
27. Regulamin konkursu może ulec zmianie w przypadkach, w których postanowienia 
regulaminu naruszałyby przepisy ogólnie obowiązującego prawa.  
 
  
 
 


