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§ 1 CEL 

Celem Konkursu jest prezentowanie i promocja twórczości fotograficznej, 
poświęconej społecznej ochronie przeciwpożarowej. Organizatorzy Konkursu 

szczególną uwagę przykładają do umiejętność obserwowania i rejestrowania 
rzeczywistości, jednocześnie rozwijając wyobraźnię i wrażliwość autora.  

Organizatorami Konkursu Fotograficznego „STRAŻAK  W  OBIEKTYWIE” 
są: 

 
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP  

Ul. Borowska 138 

50 – 552 Wrocław 
e-mail: wroclaw@zosprp.pl 

                          
                    Landesfeuerwehrverband Sachsen e. V.  

                    Hauptstraße 30  
                    01619 Zeithain 

 

§ 2 UCZESTNICY 

1. Udział w konkursie może wziąć  fotografujący strażak, który jest   

    członkiem OSP minimum 1 rok z wyjątkiem osób zawodowo zajmujących  

    się fotografią.  

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin.  

3. Członkowie MDP (nieletni) dołączają pisemną zgodę rodziców lub   

    opiekunów na udział w Konkursie ( wzór oświadczenia stanowi załącznik  

    do Regulaminu). 

§ 3 PRACE 

1. Uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia zapisane w postaci 

elektronicznej na płycie CD w kompresji bezstratnej w rozdzielczości 300 

DPI, oraz wydrukowane  w formacie A4. 

2. Fotografie powinny być wykonane w technice dowolnej. Dozwolona jest 

        podstawowa korekcja obrazu i przesłane w formie jpg. Uczestnik jest 

    obowiązany do przedstawienia nieobrobionego, wyjściowego zdjęcia na      



    żądanie komisji. 

3. Zabronione jest przesyłanie fotografii sprzecznych z dobrymi obyczajami i  

        nie naruszające powszechnie akceptowane wartości. O naruszeniu    
        powyższego zakazu decydują Organizatorzy Konkursu. 

4. Zdjęcia tylko w formie papierowej lub tylko w formie cyfrowej nie wezmą 

udziału w Konkursie. 

5. Przesłanie/przekazanie fotografii w ramach uczestnictwa w Konkursie jest 
        równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż: 

a) uczestnik jest wyłącznym autorem/autorką fotografii i przysługują  
    mu/jej autorskie prawa majątkowe i nie majątkowe do fotografii,   

    które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami   
    osób trzecich, 

b) uczestnik jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób    
znajdujących się (sportretowanych) na fotografii, 

c) uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich, 
które zostały podniesione w wyniku naruszenia jakichkolwiek praw 

związanych z przesłaną przez  Uczestnika fotografią przysługujących 
osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz praw 

związanych z wizerunkiem osób sportretowanych na fotografii 
6. Do prac musi być dołączona zaklejona koperta - opatrzona godłem autora 

oraz dopiskiem „STRAŻAK  W  OBIEKTYWIE” - zawierająca: 

- imię i nazwisko autora,  

- rok urodzenia, 

- adres do korespondencji (wraz z kodem pocztowym),  

- adres e-mail, 

- numer telefonu, 

- płytę CD z plikami zdjęć w postaci elektronicznej w kompresji  

  bezstratnej  w rozdzielczości 300 DPI,  

- własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieodpłatnym  

  przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz wyrażeniu zgody   

  na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych przez   

  organizatorów (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu), 

- kserokopię legitymacji członka OSP (MDP).  

       4. Złożenie oświadczenia jest warunkiem udziału w Konkursie. 

       5. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą: 

- nazwę OSP, 

- godło autora, 

- tytuł pracy lub zestawu zdjęć, 

- technika /model aparatu, program zastosowany do obróbki/, 

- numer zdjęcia w zestawie, 

6. Prace należy złożyć lub nadesłać na adres: 

Dolny Śląsk 

 Oddział  Wojewódzki Związku OSP RP 

 ul. Borowska 138 



 50-552 Wrocław 

 

Saksonia 

                          Landesfeuerwehrverband Sachsen e. V.  
                          Hauptstraße 30  

                          01619 Zeithain 

 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie i 

zaginięcie prac w transporcie (poczta, kurier itp.). 

8. Organizatorzy nie odsyłają prac po zakończonym konkursie. Fotografie 

nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów jako 

dokumentacja Konkursu. Nośnik elektroniczny pozostaje własnością 

organizatorów konkursu. 

9.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego  

    wykorzystania w działalności organizacyjnej i przetwarzania prac  

    nadesłanych na Konkurs we wszystkich publikacjach, prezentacjach, a  

    także na innych nośnikach przetwarzania danych.  

10.Przeniesienie autorskich praw majątkowych i nie majątkowych   

    odbywa się w drodze złożenia przez uczestnika konkursu pisemnego  

    oświadczenia (załącznik do Regulaminu). 

11.Organizatorzy mają prawo do wykluczenia z konkursu  prac, które są     

     sprzeczne z Regulaminem Konkursu. 

12.Organizatorzy mogą odwołać Konkursu z przyczyn od niech  

    niezależnych. 

 

§ 4  OCENA CZAS TRWANIA I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs składa się z trzech etapów. 
 

I  ETAP  

Termin nadsyłania lub składania prac upływa 31 grudnia każdego roku.  

Prace, które dotrą do siedziby organizatorów po tym terminie nie 

wezmą udziału w Konkursie. Dotyczy to także prac wysłanych pocztą. 

II  ETAP  

Ocena prac na poziomie Dolnego Śląska i Saksonii nastąpi w lutym.  



III  ETAP  

Ocena międzynarodowa (finałowa) zostanie dokonana w marcu. 

§ 5  OCENA PRAC 

1. Organizatorzy powołają Jury, które dokona oceny prac na poziomie   

    Dolnego Śląska i Saksonii. 

2. Jury wybierze 15 prac z Dolnego Śląska i 15 prac z Saksonii do finału. 

3. Organizatorzy z Dolnego Śląska i  Saksonii wytypują po 3 

przedstawicieli do Jury, które dokona oceny (ustali miejsce – od 

pierwszego do ostatniego) prac strażaków Polskich i Niemieckich. 

4. Prace Jury na poziomie międzynarodowym (finał) odbywać się będą 

przemiennie w siedzibach organizatorów.  

5. Międzynarodowe Jury wybierze prace do prezentacji na stronach 

internetowych organizatorów. 

6. Organizatorzy mogą  prezentować prace nadesłane  na konkurs 

podczas imprez i uroczystości strażackich i innych potrzeb 

organizacyjnych.  

7. Laureaci otrzymają wyniki od  Organizatorów drogą e-mailową. 

8.  Werdykt Jury jest nieodwołalny i ostateczny. 

§ 6 NAGRODY 

1. Na poziomie Dolnego Śląska i Saksonii – dyplomy za miejsca 1 – 15. 

2. Na poziomie międzynarodowym: 
- za miejsca 1-5 dyplomy oraz upominki,  

- za miejsca 6 – 15 dyplomy (miejsce), 
- za miejsca 16 – 30 dyplomy za udział.  

3. Dyplomy i upominki przygotowuje organizator który organizuje finał 
międzynarodowy.  

 

 
------------------------------------------------------------------------ 

 

Oświadczenie 
uczestnika Konkursu Fotograficznego „STRAŻAK W OBIEKTYWIE” 

       (Oświadczenie składane jest razem ze zdjęciami na Konkurs) 

 
1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na Konkurs Fotograficzny   

    „STRAŻAK W OBIEKTYWIE” i służy mi z tego tytułu pełnia praw autorskich  
    oraz majątkowych i  nie majątkowych do zgłoszonych prac. 

 
2. Nieodpłatnie przenoszę służące mi autorskie prawa majątkowe i nie  

    majątkowe do prac  zgłoszonych na konkurs na Organizatora. 
 



3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych i  niemajątkowych o   

    których mowa w  punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do   
    rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs, w formie plakatów,  

    kalendarzy, wystaw,  itp. wydawnictw oraz w działalności organizatora. 
 

4. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych   
   przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP we i Landesfeuerwehrverband      

   Sachsen e. V., Hauptstraße 30, 01619 Zeithain według zasad określonych w  
   ustawie z dnia 19.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133/97  

   poz. 883). 
 

5. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu, warunki którego  

    akceptuję. 
 

6. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego     

   warunki i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna*.     

 

   …………………………….…………………..…………………………w konkursie*. 
                                              nazwisko i imię  syna/córki 
 

   ………………………………………..…………………………….. 

                     imię ,       nazwisko  opiekuna* 

 

   ………………………………………..…………………………….. 
                     imię ,       nazwisko uczestnika   
 

   …………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
         adres zamieszkania: ulica,      nr domu,   miejscowość,                        kod pocztowy,                powiat,                     kraj 
 

     ……………………………………………….. 
                    telefon kontaktowy,  
 

   ……………………………………………….. 

                  e-mail 
 

  …………………………………………………………………….. 
                     data                             podpis uczestnika(opiekuna) Konkursu  

      

               * - dotyczy członków MDP 

 


