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REGULAMIN KONKURSU 

„Nowy Sącz w stulecie Odzyskania  

przez Polskę Niepodległości” 

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Sądecka Grupa Fotograficzna  

 

Patronat honorowy:  

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak 

 

 

Cel Konkursu:  

 

1. Celem Konkursu jest: 

1) Przedstawienie, utrwalenie i ukazanie wizerunku miasta Nowego Sącza 

poprzez fotografię.  

2) Wieloaspektowa prezentacja i dokumentacja fotograficzna w kontekście 

ocalenia dla przyszłych pokoleń dziedzictwa historycznego i kulturowego 

Nowego Sącza. 

3) Kształtowanie tożsamości lokalnej, kulturowej i historycznej, propagowanie 

Nowego Sącza w wydawnictwach i materiałach promocyjnych realizowanych 

przez organizatorów. 

4) Archiwizacja i gromadzenie dokumentacji fotograficznej 

Uczestnicy Konkursu: 

 

2. Konkurs fotograficzny ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy kto 

najpóźniej w dniu składania prac konkursowych ukończył 16 rok życia. Osoby 

niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć do deklaracji uczestnictwa zgodę rodziców 

bądź opiekunów prawnych. 
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3. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: 

I. Sądeckie ścieżki niepodległości – (miejsca i wydarzenia związane z Odzyskaniem 

przez Polskę Niepodległości) 

II. Krajobraz miejski Nowego Sącza 

III. Architektura miejska Nowego Sącza - (budynki historyczne i współczesne, 

kamienice, mała architektura (w tym pomniki, rzeźby, tablice okolicznościowe  

i pamiątkowe) 

IV. Wydarzenia z życia Nowego Sącza - (imprezy miejskie, kulturalne, sportowe, 

jarmarki oraz kulturalne i charytatywne inicjatywy społeczne) 

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba, która prześle pocztą tradycyjną lub 

złoży osobiście prace odpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu oraz złoży 

poprawnie i kompletnie wypełnioną deklarację uczestnictwa  

w konkursie. Organizator nie przewiduje możliwości składania prac droga 

elektroniczną. 

2. Zgodnie z założeniami konkursu zdjęcia powinny być wykonane w okresie od  

1 marca do 30 listopada 2018 r. i przedstawiać miasto Nowy Sącz lub wydarzenia z 

Nowego Sącza. 

3. Technika wykonania prac: cyfrowa lub analogowa. 

4. Fotografie konkursowe powinny być złożone w formie odbitki na papierze 

fotograficznym (preferowany typ papieru: matowy) w formacie nie mniejszym niż 20 

x 30 cm. oraz na nośniku elektronicznym w na płycie CD. Zgłoszone fotografie mogą 

być przetworzone elektronicznie w procesie post produkcji (obróbki cyfrowej), z 

wyłączeniem kolażu i fotomontażu. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż trzy autorskie fotografie do każdej  

z czterech kategorii konkursowych. 

6. Dopuszcza się do udziału w konkursie wszystkich prac z wyłączeniem tych, które były 

już nagradzane w innych  konkursach. W przypadku stwierdzenia zgłoszenia 

nagrodzonego już zdjęcia, autor zostanie zdyskwalifikowany. 

7. Każda praca oraz płyta CD powinna zawierać następujące informacje: tytuł pracy/ 

prac, imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy (umieszczone na odwrocie pracy). 

8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień 

niniejszego Regulaminu. Prace nie odpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu 

lub bez poprawnie i kompletnie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w konkursie, nie 

biorą udziału w konkursie.  

9. Prace, które będą sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami nie zostaną 

dopuszczone do udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny 

tego czy praca narusza prawo lub dobre obyczaje.  
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Czas trwania konkursu i miejsce nadsyłania prac:  

10. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2018 r. a zakończy się 30 listopada 2018 r. 

11. Prace należy nadsyłać lub dostarczać osobiście na adres: 

Centrum Informacji Turystycznej, ul. Szwedzka 2, 33 – 300 Nowy Sącz, 
z dopiskiem : „Nowy Sącz w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości” 

Wraz z pracą powinna zostać złożona deklaracja uczestnictwa w konkursie. 

12. Ostateczny termin składania prac upływa dnia 30 listopada 2018 r. W konkursie będą 

brały udział prace, które zostaną faktycznie (fizycznie) dostarczone w terminie do 30 

listopada 2018 r. 

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu: 

13. W skład Jury wejdą reprezentanci Urzędu Miasta Nowego Sącza, Sądeckiej Grupy 

Fotograficznej oraz inni wskazani przez organizatorów. 

14. Jury konkursu wyłoni trzy zwycięskie prace w każdej z czterech kategorii. 

Organizator dopuszcza także przyznanie wyróżnień. 

15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2018 r. Zwycięzcy konkursu o 

terminie oraz miejscu uroczystego wręczenia nagród zostaną powiadomieni pisemnie 

i/lub telefonicznie.  

Nagrody:  

16. Wszyscy Laureaci otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe. 

17. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej, która 

otwarta zostanie w pierwszym tygodniu stycznia 2019 r. 

18. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. 

 

Publikacja prac:  

19. Wybrane prze Jury prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Centrum 

Informacji Turystycznej w Nowym Sączu – na początku stycznia 2019. Relacja z 

konkursu, wręczenia nagród oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na 

stronach www.nowysacz.pl, www.ziemiasadecka.info, www.sadeckagf.pl oraz 

mogą zostać zamieszczone w lokalnej prasie lub innych mediach. 

20. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez 

żadnych warunków w tym zakresie  przeniesienie na Organizatora Konkursu praw 

autorskich do pracy konkursowej (utworu), na wszystkich polach eksploatacji,             

a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania egzemplarzy 

wszelkimi dostępnymi technikami, w szczególności: techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

http://www.nowysacz.pl/
http://www.ziemiasadecka.info/


4 

 

2) wprowadzania do obrotu, użyczania, dzierżawy lub najmu oryginału lub 

egzemplarzy wykonania, 

3) odtwarzania oraz nadawania lub reemitowania, a także publicznego udostępniania 

w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym (np. sieć internet), 

4) wykorzystanie dla celów reklamowych Organizatora przy użyciu w szczególności 

prasy, telewizji, sieci internet. 

21. Uczestnik konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża także  zgodę na nieodpłatne   

i bez żadnych warunków w tym zakresie  wykonywanie przez Organizatora Konkursu 

zależnego prawa autorskiego do pracy konkursowej (utworu) a w szczególności do 

wielokrotnego publikowania. Organizator Konkursu ma prawo do zamieszczania 

pracy konkursowej (utworu) w całości lub dowolnych fragmentach, w zbiorowych 

publikacjach na stronach internetowych Organizatora Konkursu lub na innych 

stronach internetowych. W przypadku chęci umieszczenia fragmentu prac Organizator 

Konkursu wystąpi do autora o zgodę. 

22. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę  Organizatorowi 

Konkursu na  umieszczanie pracy konkursowej (utworu) we wszelkiego rodzaju 

wydawnictwach, folderach i innego rodzaju materiałach reklamowych  

i marketingowych publikowanych w formie druku, jak i na wszelkich innych 

nośnikach informacji,  a także na stronach internetowych Organizatora Konkursu lub 

innych stronach internetowych. 

23. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na wielokrotne 

publikowanie przez Organizatora Konkursu imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, 

we wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych i marketingowych Organizatora 

Konkursu związanych z tym Konkursem lub innymi konkursami ogłaszanymi przez 

Organizatora Konkursu.  

24. Organizator  Konkursu nabywa własność egzemplarza pracy konkursowej (utworu). 

 

Postanowienia końcowe:  

25. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać osobiście w Centrum 

Informacji Turystycznej w  Nowym Sączu, ul. Szwedzka 2  lub pod nr. tel.18 444 24 

22.  

Osoba wyznaczona do kontaktu: Krzysztof Czernecki. 

26. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator 

Konkursu. 

27. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

28. Przyznanej w Konkursie nagrody nie można zamienić na inną nagrodę. ani też na jej 

ekwiwalent pieniężny. Organizator nie udziela rękojmi za wady ani gwarancji jakości 

nagrody. Wszelkie roszczenia dotyczące wad czy jakości rzeczy stanowiących 

nagrodę  
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w konkursie Uczestnik może zgłaszać jedynie do producenta lub do sprzedawcy 

rzeczy. 

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie uczestnika Konkursu.  

30. Regulamin Jonkursu zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  

na stronie internetowej www.nowysacz.pl, www.ziemiasadecka.info, 

www.sadeckagf.pl 

http://www.nowysacz.pl/
http://www.ziemiasadecka.info/

