
Regulamin konkursu fotograficznego „PSW” 
 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu fotograficznego „PSW”, zwanego dalej „Konkursem” jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej zwana dalej „Uczelnią”. 

 

II. Cel i tematyka konkursu 

Celem Konkursu jest stworzenie obrazów  osób, architektury oraz sytuacji mających związek z Uczelnią – kategoria UCZELNIA. Tematyką 

Konkursu są różnorodne przejawy życia studentów i pracowników Uczelni. Dodatkowo wprowadza się kategorię OPEN, w której można 

prezentować fotografie związane z powiatem bialskim. 

 

II. Uczestnicy konkursu 

Konkurs „PSW” adresowany jest do wszystkich studentów i pracowników Uczelni zainteresowanych fotografią. 

 

III. Zgłaszanie prac 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres konkurs.foto@pswbp.pl. Zdjęcie 

powinno być w formacie JPG bez kompresji lub TIF, minimalny wymiar zdjęcia 1200x800px. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony 

o konieczności nadesłania na adres Uczelni zdjęcia w lepszej rozdzielczości). 

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 pojedyńcze prace, w tym minimum jedną w kategorii UCZELNIA. 

3. W e-mailu przesłanym na adres Uczelni powinny znajdować się następujące informacje: 

• dane uczestnika: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, kierunek studiów (w przypadku studentów) lub komórkę organizacyjną (w 

przypadku pracowników), 

• tytuł fotografii (fakultatywnie), 

• plik JPG lub TIF powinien być podpisany nazwiskiem i pierwszą literą imienia oraz kolejnym numerem fotografii, np. KowalskiJ01, 

KowalskiJ02, KowalskiJ03, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny, 

• datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 01.01.2016 r.). 

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 czerwca 2016 r. 

5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, 

polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są 

niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane. 

6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy. 

7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 

8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

Zamieszczenie fotografii w wystawie pokonkursowej z udzieleniem Uczelni przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na 

wykorzystywanie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) przygotowanie utworu i jego fragmentów dla potrzeb Uczelni, w szczególności obróbka komputerowa i opracowanie redakcyjne, 

b) zwielokrotnienie utworu i jego fragmentów wszelkimi możliwymi technikami przemysłowymi, a w szczególności poligraficznymi 

i komputerowymi, 

c) wprowadzenie utworu i jego fragmentów do obrotu prawnego i handlowego, 

d) używanie utworu i jego fragmentów w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, a także w reklamach i promocji, w tym w radio 

i TV; na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, 

e) używanie utworu i jego fragmentów do oznaczenia Uczelni i jej utworów. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz 

w innych publikacjach. 

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą 

naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki 

utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 8 powyżej. 

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca 

zrekompensuje Uczelni, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 

odszkodowawczych, zwalniając Uczelnię od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

 

IV.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Uczelnię. 

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych 

fotografii oraz zgodność z tematyką kategorii.  

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad. 

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną. 

7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach Uczelni. 

8. Dodatkowo internauci wyłonią jedno zwycięskie zdjęcie zgłoszone w Konkursie. 

9. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy, która odbędzie się w Uczelni 

w październiku 2016 r.  

 

V. Nagrody 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody za zajęcie: 

• I miejsca –  puchar Rektora, dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + nagroda, 

• II miejsca – puchar Rektora, dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + nagroda, 

• III miejsca – puchar Rektora, dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + nagroda, 

• laureat internautów – puchar Rektora, dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + nagroda. 

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród. 



 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.pswbp.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2015, poz. 612 z późn. zm.). 

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 


