
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Ekonomia jest wszędzie” 

 

§ 1 

Przepisy ogólne dotyczące konkursu 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Ekonomia jest wszędzie” jest Wydział Zarządzania  

i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji  dla 

Sektora Usług Service Inter-lab w ramach projektu "Kreator innowacyjności".  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie (kosztów wykonania i 

wysłania zdjęć). 

4. Konkurs skierowany  jest do miłośników fotografii - osób, które potrafią dostrzec i uwiecznić 

rzeczywistość ilustrując przy tym hasło  ekonomia jest wszędzie. Zdjęcia powinny przedstawiać 

zarówno ekonomiczne metafory,  jak i obecność ekonomii w codziennym otoczeniu. Szczególnie 

cenione będą walory artystyczne i dydaktyczne, oraz oryginalność nadsyłanych prac. Konkurs na 

zdjęcia przedstawiające i abstrakcyjne dotyczące następujących kategorii: 

- transport i logistyka 

- innowacje 

- nowe technologie 

- usługi 

- ludzie biznesu 

- Szczecin 

5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację  regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach 

nieuregulowanych niniejszym regulaminem. 

 

§ 2 

Zgłaszanie prac na konkurs 

1. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie cztery zdjęcia. 

2. Zgłoszenie do konkursu polega na: 

-  wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www 

-  dołączeniu płyty CD ze zdjęciami lub wysłaniu ich na adres e-mail  monika.tomczyk@wzieu.pl  

   (rozdzielczość zdjęć min 180 dpi,  rozmiar  2000x3000 pikseli w orientacji poziomej lub pionowej,   

   możliwie jak najniższa kompresja, a najlepiej brak kompresji). 

3. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do 

czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz. 

4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, których prace nie zostały wcześniej nigdzie 

opublikowane. 



5. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanych zdjęć oraz posiada do nich 

prawa autorskie,  majątkowe i osobiste 

6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym 

dla potrzeb konkursu oraz do zamieszczania danych osobowych w środkach społecznego przekazu. 

7. Uczestnik przystępując do konkursu zawiera umowę bezterminowego, nieodpłatnego i stałego 

przekazania całości praw autorskich majątkowych na rzecz organizatora konkursu. 

8. Uczestnik zachowuje prawa autorskie osobiste do utworów zgłaszanych do konkursu. Wykorzystane 

prace za każdym razem będą sygnowane imieniem i nazwiskiem autora. 

9. Wybrane nadesłane prace stają się własnością organizatora. 

 

§ 3 

Terminy obowiązujące w konkursie 

1. Konkurs rozpoczyna się 10  marca 2012 r. 

2. Prace na konkurs można wysyłać do 1 czerwca 2012 r. 

3. 10 czerwca 2012 podjęcie przez jury decyzji i wybranie najlepszych prac. Decyzja jury jest ostateczna  

i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej. 

 

§ 4 

Nagrody i wyróżnienia za udział w konkursie 

1. Spośród uczestników konkursu jury, wybierze zwycięskie prace. 

2. Fotografie wykonane przez laureatów zostaną wystawione podczas wernisażu prac oraz opublikowane z 

podaniem imienia i nazwiska autora. Autorzy prac otrzymają pamiątkowe dyplomy, a sygnowane ich 

nazwiskiem prace, będą widniały na materiałach promocyjnych, folderach informacyjnych oraz innych 

środkach promocji. 

3. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stronie www 

4. Osoby wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione o wyniku  drogą e-mailową lub telefonicznie. 


