
 

Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Wodne skojarzenia” 

 

Woda dla każdego z nas może oznaczać coś zupełnie innego – liczy się pierwsze skojarzenie: 

woda, jako wartość... symbol..., żywioł..., dobro codziennego użytku..., relaks... A z czym 

Tobie się ona kojarzy?  

 

Otwarty charakter konkursu nie ogranicza ani tematu, ani form jego prezentacji, ani techniki 

wykonania.  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs fotograficzny pt. „Wodne skojarzenia” jest organizowany na zasadach określonych 

niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

  

2. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Wodne skojarzenia” (dalej „Konkurs”), jest 

Aquanet SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126 (dalej „Organizator”).  

 

3. Wykonawcą Konkursu jest Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo SwiatObrazu.pl, 

którego wydawcą jest ŚwiatObrazu sp. z o.o.  

 

4. Patronem medialnym Konkursu jest serwis SwiatObrazu.pl 

 

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.  

 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin Organizatora. 

Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na 

podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania 

Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (np.: umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za 

członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, 

rodziców i rodzeństwo.  

 

7. Udział uczestnika małoletniego w Konkursie dozwolony jest wyłącznie za zgodą jego 

przedstawiciela ustawowego.  



 

8. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu (I) 

realizacji Konkursu, (II) wyłonienia zwycięzcy i wyróżnionych, (III) doręczenia nagród oraz 

(IV) publikacji zwycięskich prac na nośnikach wielkoformatowych.  

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w 

Konkursie.  

 

II. CEL KONKURSU 

 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii obrazującej rolę wody w życiu 

człowieka.  

 

2. Celem Konkursu jest:  

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki  

- inspiracja do twórczej refleksji i artystycznej wypowiedzi, czym jest woda w naszym życiu.  

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.  

 

2. Technika prac jest dowolna. Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia w formie cyfrowej 

(minimalna wielkość zdjęcia 1MB, maksymalna wielkość 3MB, rozdzielczość 300dpi) 

 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia, do tej pory 

niepublikowane i nienagradzane. Nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora i tytuł 

zdjęcia.  

 

4. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: 

- jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i 

osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich wystawienie i publikowanie również dla celów 

promocyjnych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, 

które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu, 

- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu, 



- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) 

- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych 

zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych firmy Aquanet SA oraz serwisu 

www.SwiatObrazu.pl. 

 

5. Konkurs jest dostępny na stronie www.aquanet.pl, zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa 

się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronach serwisu 

www.SwiatObrazu.pl, po uprzedniej rejestracji w serwisie SwiatObrazu.pl pod adresem 

http://www.swiatobrazu.pl/login. Podczas dodawania zdjęć konkursowych wymagane jest 

podanie imienia, nazwiska, nick, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz numer telefonu 

kontaktowego. 

 

6. Konkurs rozpocznie się dnia 22 lipca 2013 r., a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 

sierpnia 2013 r. o godzinie 23:59  

 

7. Zakwalifikowane do udziału w Konkursie zostaną wyłącznie prace, których zgłoszenie 

spełnia wszystkie wymogi określone niniejszym Regulaminem.  

 

8. Oceny prac dokona i najciekawsze prace wybierze oraz przyzna nagrody Jury składające 

się z przedstawicieli Organizatora oraz Patrona Medialnego. Decyzja Jury o wynikach 

konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.  

 

9. Jury wybierze trzech laureatów I, II i III miejsca oraz 19 wyróżnień 

 

10. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 13 września 2013 r.  

 

11. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu o przyznaniu nagrody zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Nagrodę i wyróżnienie uczestnik konkursu może 

odrzucić. W szczególności za odrzucenie nagrody lub wyróżnienia uznaje się nieprzekazanie 

w terminie do dnia 17 września 2013 r. nagrodzonych zdjęć w odpowiedniej rozdzielczości i 

wielkości.  

 

12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej: www.aquanet.pl i 

www.swiatobrazu.pl. 

http://www.aquanet.pl/
http://www.swiatobrazu.pl/


 

13. Nagrody zostaną przekazane autorom do dnia 14 października 2013 r. 

 

14. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu i 

wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych w celach promocyjnych Organizatora, 

związanych z Konkursem zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).  

 

15. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac wyrażają zgodę na udzielenie nieodpłatnej i 

niewyłącznej licencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, na wykorzystanie przez firmę 

Aquanet SA zwycięskich zdjęć na następujących polach eksploatacji: 

a) wprowadzanie do pamięci komputera; 

b) wykorzystanie do celów promocyjnych firmy Aquanet SA poprzez rozpowszechnianie w 

mediach elektronicznych, drukowanych i poza tymi mediami. 

 

16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do 

czasu jego zakończenia.  

 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

organizowanie Konkursu.  

 

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści 

powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, 

zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. 

Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.  

 

IV. NAGRODY 

 

1. Fundatorem nagród pieniężnych jest Organizator  

I NAGRODA 2000 zł netto  

II NAGRODA 1500 zł netto  

III NAGRODA 1000 zł netto  

 



2. Wyróżnienia to nagrody w postaci szkolenia internetowego  "Cyfrowa ciemnia dla 
fotografa i 30 presetów do Lightroom". 
 

3. Podatek dochodowy od nagród pieniężnych w wysokości 10% wartości nagrody, 

odprowadzi Organizator do właściwego Urzędu Skarbowego.  

4. Laureat Konkursu oraz osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagrody. 

W przypadku uczestnika małoletniego odbioru nagrody dokonuje jego opiekun ustawowy.  

5. Miejsce i czas odbioru nagród określi Organizator Konkursu, o czym laureat i wyróżnieni 

zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.  

6. Laureatowi i wyróżnionym nie przysługuje prawo zwrotu nagród otrzymanych za 

zwycięstwo w Konkursie.  

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.swiatobrazu.pl, www.aquanet.pl, 

w Dziale Marketingu Aquanet SA przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.  

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości, niezależne od 

niego.  

 

3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać:  

- tel. 061 8359 344 

- fax 061 8359 342 

- marketing@aquanet.pl  

- www.aquanet.pl  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, oczekując z niecierpliwością na Państwa 

prace! 


