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„PARK OLIWSKI. CHRONIMY PRZED CZASEM” 

KONKURS FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ 
REGULAMIN 

 
1. ORGANIZATORZY KONKURSU 

Jotun Polska Sp. z o.o. (www.facebook.com/JotunPolska) 
Fundacja Wspólnota Gdańska (www.wspolnotagdanska.pl) 

 
2. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest przedstawienie walorów Parku im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie. 
 

3. HARMONOGRAM KONKURSU 
2014.04.15 - 2014.05.15 TERMIN NADSYŁANIA PRAC; 
2014.05.15 - 2014.05.19 wstępna ocena prac/nominowanie po 50 prac w każdej kategorii wiekowej 

do konkursu finałowego; 
2014.05.20 - 2014.06.01 udostępnienie nominowanych prac w Internecie; 
2014.06.02   posiedzenie jury / wyłonienie zwycięzców; 
2014.06.14   wernisaż wystawy nagrodzonych prac na ogrodzeniu Parku im. Adama   
    Mickiewicza w Gdańsku Oliwie/rozdanie nagród; 
2014.06.14 - 2014.07.20 wystawa nagrodzonych prac na ogrodzeniu Parku im. Adama Mickiewicza 

w Gdańsku Oliwie; 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. UCZESTNICY KONKURSU/KATEGORIE WIEKOWE 

I. gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich; 
II. studenci uczelni trójmiejskich; 

III. profesjonaliści (artyści, absolwenci szkół artystycznych, członkowie stowarzyszeń fotograficznych). 
UWAGA. 
W konkursie mogą brać udział tylko mieszkańcy Aglomeracji Trójmiejskiej (Gdańsk, Sopot, Gdynia oraz 
miasta i gminy: Cedry Wielkie, Cewice, Chmielno, Choczewo, Gniew, Gniewino, Hel, Jastarnia, Kartuzy, 
Kosakowo, Krokowa, Krynica Morska, Lębork, Łeba, Łęczyce, Lichnowy, Linia, Liniewo, Luzino, Kolbudy, 
Malbork, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Pelplin, Pruszcz Gdański, Przodkowo, Przywidz, 
Pszczółki, Puck, Reda, Rumia, Sierakowice, Somonino, Stegna, Stężyca, Subkowy, Suchy Dąb, Sulęczyno, 
Szemud, Sztutowo, Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo, Władysławowo, Żukowo) oraz uczniowie/studenci 
trójmiejskich szkół/uczelni zameldowani poza Aglomeracją Trójmiejską. 

2. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE 
o Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac (fotografii) nigdzie wcześniej nie publikowanych 

w formie drukowanej; 
o Prace [zgłoszenia] konkursowe powinny być przysyłane/dostarczane:  

a) w wersji cyfrowej (pliki w formacie *.jpg lub *.tiff o dłuższym boku minimum 3500 pikseli) 
na płytach CD/DVD lub na innych przenośnych nośnikach pamięci, 

 ORAZ 
b) w postaci wydruków w formacie A4; 

o Każde zgłoszenie musi być opatrzone imieniem, nazwiskiem i adresem mailowym uczestnika 
oraz informacją o kategorii, do której praca ma zostać zakwalifikowana; 

o Zgłoszenia należy przysyłać na adres: Fundacja Wspólnota Gdańska, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25, 
80-320 Gdańsk Oliwa lub dostarczać do biura Fundacji Wspólnota Gdańska pod tym samym adresem. 
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00; 

o Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 15 maja 2014 (decyduje data stempla pocztowego 
w przypadku dostarczenia pocztą); 

3. Każdy uczestnik, zgłaszając swoją/e pracę/e do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne 
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę 
na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nominowanych, wyróżnionych i nagrodzonych fotografii oraz 
opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych 
z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych organizatorów i partnerów konkursu, 
w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. 
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drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, 
bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, w szczególności podczas wystawy fotografii, w sieciach  komputerowych i w Internecie. 
Powyższa zgoda dotyczy wyłącznie publikacji związanych z tym konkursem. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem 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 dnia 29.08.1997, Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. 
zm.).  

 
5. JURY  

 Wszystkie prace konkursowe będą oceniane przez jury nominujące, które dokona wyboru prac 
do konkursu głównego [po 50 fotografii z każdej kategorii wiekowej], w składzie: 
o Agnieszka Mróz (Fotograf) 
o Adam Fleks (Prezes Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego) 
o Andrzej Kmieciak (Prezes Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Twórczości Fotograficznej) 

 Prace konkursowe wybrane przez jury nominujące zostaną poddane ocenie finałowej przez jury w składzie: 
o Lidia Popiel  - przewodnicząca jury (artystka fotografik) 
o Maciej Kosycarz (Kosycarz Foto Press KFP) 
o Iwona Bigos (Dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej) 
o Karolina Dworak (Prezes Jotun Polska Sp. z o.o.) 

 Prace konkursowe wybrane przez jury nominujące zostaną poddane (w postaci plebiscytu) ocenie 
internautów. Zostaną opublikowane na portalu trojmiasto.pl (na specjalnie stworzonej podstronie 
dla potrzeb konkursu). 

 
6. NAGRODY 

1. Zostanie przyznana nagroda Grand Prix za najlepszą pracę konkursową w postaci wycieczki dla dwóch osób 
do Norwegii o wartości 12 680,00 zł oraz dodatkowa premia pieniężna  w wysokości 1408,75 zł, która 
zostanie przekazana przez organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego powstającego z tytułu 
przekazania nagrody Grand Prix. 
Zwycięzca niepełnoletni będzie mógł skorzystać z tej nagrody wyłącznie w towarzystwie wskazanej przez 
niego osoby pełnoletniej posiadającej prawo sprawowania nad nim opieki. 

2. Zostaną przyznane po trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej [par. 4, pkt. 1. I,II,III] – kwoty brutto: 
o pierwsza nagroda   760,00 zł, 
o druga nagroda    600,00 zł, 
o trzecia nagroda    400,00 zł; 

3. Zostaną przyznane po dwa wyróżnienia uhonorowane dyplomami; 
4. Zostanie przyznana nagroda publiczności dla autora pracy, która otrzyma najwięcej głosów w plebiscycie 

internetowym. 
5. Zostanie przyznana nagroda dla jednej osoby biorącej udział w plebiscycie internetowym (wybranej drogą 

losowania); 
6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród; 
7. Decyzje jury są ostateczne; 
8. Wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 

na ogrodzeniu Parku im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie; 
9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie lub pocztą elektroniczną;  
10. Nagrody zostaną przekazane laureatom podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w dniu 14 czerwca 

2014 roku  o godzinie 16.00 lub dostarczone im w inny sposób w terminie późniejszym, w przypadku 
ich nieobecności na tej uroczystości. 

 
------ koniec ------ 


