
Regulamin konkursu fotograficznego „Zaczytana jesień” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”, ul. Białostocka 11, 

03 – 748 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem” lub RSM „Praga”. 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest RSM „Praga”. 

3. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców Spółdzielni, promowanie sztuki fotograficznej 

jako jednej z form artystycznego wyrazu.  

4. Tematem prac powinny być jesienne aranżacje z  książką w roli głównej.  

5. Przesłane prace nie mogą zawierać wizerunków osób fizycznych. Prace zawierające wizerunki 

osób fizycznych nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

6. Dokumentacja pracy to przesłanie fotografii oraz wypełniona przez uczestnika karta zgłoszenia 

(załącznik nr 1). 

7. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy RSM „Praga”.  

8. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

9. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną fotografię bez obróbek.  

10. Zdjęcie wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: konkurs@rsmpraga.pl. 

11. Karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

www.rsmpraga.pl. 

12. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 14 listopada 2021 roku.  

Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. O terminowym dostarczeniu 

decyduje data wpływu prac do Organizatora. 

13. Zgłoszenie pracy do konkursu równoznaczne jest z uznaniem warunków regulaminu. 

14. Każdy uczestnik Konkursu, przesyłając fotografię zgodnie z treścią pkt 7 wyżej, udziela 

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści 

niniejszego regulaminu. 

15. Do oceny  prac zostanie powołane  jury, które wyłoni trzy zwycięskie prace. 

Osoby, których prace zostaną wybrane, uhonorowane zostaną bonami podarunkowymi 

do  księgarni oraz pakietem upominkowym. Nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie 

na  równowartość pieniężną. 

• 1 miejsce – bon podarunkowy o wartości 150 zł + pakiet upominkowy 

• 2 miejsce – bon podarunkowy o wartości 100 zł + pakiet upominkowy 

• 3 miejsce – bon podarunkowy o wartości   50 zł + pakiet upominkowy 

16. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 22 listopada 2021 r.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.rsmpraga.pl.  

Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie. Po zakończeniu konkursu odbędzie 

się prezentacja prac konkursowych na stronie internetowej www.rsmpraga.pl oraz w mediach 

społecznościowych prowadzonych przez Organizatora. 

17. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną 

zdyskwalifikowane. 

18. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury. 
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