
REGULAMIN KONKURSU „WIOSNA W OBIEKTYWIE” 

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest sieć centrów sąsiedzkich Przystań Gdynia prowadzonych przez 

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni (z siedzibą w Gdyni ul. Żeromskiego 31). 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Miasta Gdynia i adresowany do jego mieszkańców, bez 

wyszczególniania kategorii wiekowych. 

3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i 

obowiązuje do jego zakończenia. 

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności zapewnia, że: 

zgłoszone do konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że 

przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go 

na konkurs. W przypadku umieszczenia na zdjęciu wizerunku osób trzecich, Uczestnik oświadcza, że 

przysługują mu odpowiednie prawa oraz że uzyskał zgodę osoby sfotografowanej do dysponowania jej 

wizerunkiem. W przypadku nieprawdziwości złożonych w tym miejscu oświadczeń Uczestnik 

zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody w pełnej wysokości. 

5. Przesłanie zdjęcia na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody do nieodpłatnego 

wykorzystywania przez organizatora zgłoszonych fotografii w celu publikacji zdjęć na fanpage’u 

Przystani, wydrukowania i prezentacji na wystawie oraz promocji konkursu w mediach. 

6. Konkurs trwa od 21 marca do 20 kwietnia 2021 roku. 

7. Dla zwycięzców (I, II i III miejsce) przewidziane są nagrody w postaci książek, upominków oraz 

dyplomów. Zwycięskie prace zostaną umieszczone w Przystani Opata Hackiego 33, Przystani 

Śmidowicza 49, Przystani Lipowa 15 oraz w Wymiennikowni – Młodzieżowym Centrum Innowacji 

Społecznych i Designu. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłonienia dodatkowych wyróżnień. 

Cel konkursu 
Konkurs fotograficzny „WIOSNA W OBIEKTYWIE” jest skierowany do mieszkańców Gdyni. Grupą, którą 

szczególnie chcemy zachęcić do udziału jest młodzież, dla której zdjęcie/obraz stał się jednym z 

podstawowych środków komunikacji. Celem konkursu jest rozwijanie pasji i zainteresowań fotografią, 

pobudzanie twórczej ekspresji, pomysłowości i kreatywnego myślenia, pielęgnowanie kontaktu z 

kulturą, zachęcanie do działań międzypokoleniowych i sąsiedzkich oraz prezentacja osiągnięć 

uczestników konkursu.  

Kryteria oceny 
Komisja, oceniając zdjęcia, będzie brała pod uwagę: 

• zgodność z tematyką konkursu, 

• pomysłowość i twórcze podejście do tematu 

• kreatywność w nadaniu tytułu zdjęcia (do 70 znaków) 

• walory artystyczne 

Fotografie 

1. Fotografia musi zostać wykonana na terenie Miasta Gdyni. 

2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia. 



3. Fotografie mogą być wykonane analogowo.  Dla zdjęć cyfrowych dozwolona jest obróbka polegająca 

jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, tonowaniu, czyli zabiegi odpowiadające 

czynnościom wykonywanym w tradycyjnej ciemni fotograficznej. Niedopuszczalne są wszelkie inne 

zmiany jak: zniekształcenia czy fotomontaż. 

4. Fotografie muszą być dostarczone jako pliki cyfrowe (każdy plik nie większy niż 5 MB) w formacie 

JPG z maksymalną jakością. Minimalny wymiar krótszego boku nie może być mniejszy niż 1200 pikseli, 

rozdzielczość 300 dpi. i wysłane jako załącznik na adres mailowy: komunikacja@lis.gdynia.pl  do dnia 

11 kwietnia 2021 roku do godziny 23:59.  

W wiadomości należy podać następujące informacje: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego 

(w przypadku osób niepełnoletnich numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego), tytuł 

zdjęcia i miejsce jego wykonania, ponadto załączyć skan lub zdjęcie podpisanych oświadczeń 

(Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Regulaminu). Oryginały podpisanych oświadczeń 

Uczestnicy dostarczą Organizatorowi do siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych. W przypadku, 

gdy będzie to niemożliwe, Uczestnik prześle oryginały oświadczeń na adres Laboratorium Innowacji 

Społecznych 81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31. 

5. Fotografie zgłaszane na Konkurs (w tym także ich tytuły), nie mogą naruszać prawa ani praw osób 

trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 

zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym 

również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, 

naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. 

prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.  

6. Fotografia niespełniająca wymogów, o których mowa w punkcie 3, 4 i 5, nie zostanie dopuszczona 

do Konkursu. Decyzję o niedopuszczeniu fotografii do konkursu podejmuje Komisja. Decyzja Komisji 

nie podlega zaskarżeniu i jest decyzją ostateczną. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, 

umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, gazetach i innych środkach przekazu zawsze 

podając imię i nazwisko autora, również po zakończeniu konkursu. 

8. Każde zgłoszenie uzyska odpowiedź zwrotną od Organizatora potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia. 

Wystawa nagrodzonych prac 
1. Jeśli pozwolą na to obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną, wystawa w przestrzeniach 

Przystani i/lub Wymiennikowni, zostanie zorganizowana zgodnie z zaleceniami, w sposób 

umożliwiający udział laureatom oraz mieszkańcom. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do innej formy - wydrukowania fotografii i umieszczenia 

nagrodzonych prac w witrynach Przystani Opata Hackiego 33, Przystani Lipowa 15, Przystani 

Śmidowicza 49 oraz w Wymiennikowni – Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu.                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Każde wystawione zdjęcie opatrzone będzie imieniem i nazwiskiem autora oraz podanym tytułem. 

4. Wystawa nagrodzonych prac  zostanie zorganizowana w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników. 

Harmonogram konkursu 

1. Przyjmowanie zgłoszeń: od dnia 21 marca od godziny 00:00 do dnia 11 kwietnia do godziny 23:59 

roku 2021. 

2. Komisja wyłoni zwycięzców nie później niż do dnia 20 kwietnia 2021 roku.  
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3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Komisja przyjmuje własny 

porządek prac. 

4. Zawiadomienie laureatów o werdykcie komisji konkursowej nastąpi 20 kwietnia 2021 roku mailowo, 

a także na stronie https://www.facebook.com/PrzystanGdynia/ oraz https://przystan.gdynia.pl/  

5. Wręczenie nagród odbędzie się 24.04.2021r. Na prośbę Laureata lub za względu na sytuację 

epidemiczną, nagroda może być wysłana pocztą.  

Postanowienia końcowe 
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu 

i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz w przypadku zdjęć 

portretowych, uzyskano zgodę na rozpowszechnienie wizerunku osób portretowanych. 

2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik/opiekun Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku 

Uczestnika w celach promocyjnych konkursu. 

3. Fotografie pozostaną w zbiorach Laboratorium innowacji Społecznych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 

nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach 

sporządzonych przez Uczestników. 

5. Odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykonaną fotografią bierze na siebie 

Uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny. 

6. Regulamin dostępny na: https://www.facebook.com/PrzystanGdynia/, https://przystan.gdynia.pl/ 

7. Organizator zastrzega możliwość zmiany regulaminu, jeśli będzie taka wyraźna potrzeba. 

8. Biorąc udział w Konkursie uczestnik/opiekun uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych.  

9. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

 Kontakt 
1. E-mail: komunikacja@lis.gdynia.pl  

2. Numery telefonu: +48 58 727 39 09 | 603 620 200 ;  +48 58 727 39 30 
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