
Regulamin 12 edycji konkursu fotograficznego 

Zaostřeno na Jizerky 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ochrony Przyrody im. Ivana Dejmala. 

2. Fotografie na konkurs można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do piątku 3 czerwca 2022.  

3. Każdy fotograf możne przesłać nie więcej niż cztery własne i oryginalne fotografie o tematyce „Góry Izerskie”. 

4. Aby wziąć udział w konkursie trzeba przesłać fotografie: 

  elektroniczne na adres info@nadaceivanadejmala.cz, w formacie JPG lub TIFF o wielkości dłuższego boku 

minimalnie 800 pikseli 

 papierowe na adres fundacji Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3, o 

wielkości dłuższego boku od 28 do 60 cm. 

5. Przesłane fotografie muszą mieć orientację horyzontalną (poziomą) aby znalazły się w kalendarzu; proporcje 

orientacyjnie 2:3; inne proporcje, np. kwadratowe, nie będą rozpatrywane do druku w kalendarzu. Nie wolno zasyłać 

fotografii w ramkach, z oznaczeniem copyright © lub mianem autora uwidocznionym na awersie fotografii. 

6. Na odwrotnej stronie (rewersie) fotografii oraz w wiadomości e-mail muszą być uwidocznione: adres , adres e-

mail albo telefon autora oraz tytuł fotografii. Powinno też być wskazane miejsce wykonania fotografii. 

7. W przypadku zakwalifikowania fotografii do pokonkursowej wystawy fotograficznej organizator wymagać będzie 

przesłania oryginalnej fotografii elektronicznej w jakości drukarskiej (wymagana rozdzielczość 200 dpi, minimalna 

długość szerszej krawędzi — 45 cm). 

8. Z udziału w konkursie wyłączeni są przedstawiciele organizatora konkursu. 

9. Zwycięskie fotografie wyłoni jury wybrane przez organizatora. 

10. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi niewyłącznej licencji na używanie fotografii. 

11. Uczestnik konkursu udziela licencji do publikacji przesłanych do konkursu fotografii w druku lub obrocie 

elektronicznym w ramach konkursu bez żądania honorarium. Licencja do użytku fotografii jest udzielona bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem do udzielenia sublicencji. 

12. Fotografie, które będą częścią wystawy pokonkursowej (wszystkie nagrodzone oraz pozostałe prace wybrane do 

wystawienia) pozostają do dyspozycji organizatora do dalszego użytku wystawienniczego. 

13. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych dla celów 

organizacji konkursu Zaostřeno na Jizerky, zgodnie z ustawą nr 110/2019 Sb. o przetwarzaniu danych osobowych. 

14. Uczestnik konkursu zapewnia, że jest autorem zgłoszonych fotografii i/lub osobą uprawnioną do rozporządzania 

majątkowymi prawami autorskimi, uprawniającymi go do wzięcia udziału w konkursie ze wszystkimi prawami i 

obowiązkami z tego wynikającymi. 

15. Ponadto uczestnik konkursu oświadcza, że uzyskał zgodę na użycie wizerunku osób uwiecznionych na fotografii 

albo osób, których osobiste prawa mogą być naruszone. Uczestnik oświadcza, że zgodnie z własną wiedzą nie jest 

świadomy, żeby jakiekolwiek prawa osób trzecich naruszał i by ktokolwiek rościł sobie prawa do przesłanych 

fotografii oraz by sprzeciwiał się ich rozpowszechnianiu. 

16. Organizator rezerwuje sobie prawo do jakichkolwiek zmian regulaminu, zasad przeprowadzenia konkursu bądź 

jego odwołania bez podania przyczyn przez cały czas jego trwania, a wygrane w konkursie nie podlegają egzekucji 

prawnej. 

17. Wraz z przesłaniem zdjęć — uczestnicy zgadzają się z postanowieniami niniejszego regulaminu. 



 

UWAGA 

Przy rozstrzyganiu sporów, zastrzeżeń i uwag podstawą prawną jest wyłącznie brzmienie regulaminu w oryginale 

czeskim. Przekład na język polski dokonane przez redakcję czasopisma „Góry Izerskie” ma charakter wyłącznie 

informacyjny i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec organizatora konkursu. 


