
REGULAMIN KONKURSU

Cyklofotografia 2012

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Cyklofotografia 2012", dalej zwanym 

Konkursem, jest organizator imprezy „Święto Cykliczne 2012” - Federacja Zielonych - 

Grupa Krakowska, dalej zwany Organizatorem.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na łamach serwisów internetowych powiązanych z 

organizacją Święta Cyklicznego 2012

3. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez uczestników jest obszar całego świata.

§ 2. Kategoria tematyczna konkursu

1. Zdjęcia  powinny  nawiązywać  swoją  tematyką  do  rowerów,  w  szczególności  do  stylu 

codziennej jazdy komunikacyjnej.

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą 

rodziców lub przedstawicieli ustawowych. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz 

członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

§ 4. Zasady konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 3 czerwca 2012 r.

2. Zadaniem uczestników Konkursu jest zgłoszenie (patrz punkt 4.3) do dnia 13 maja 2012 

roku, do godziny 23:59 zdjęć zgodnych z kategorią tematyczną konkursu. Uczestnik może 

zgłosić nie więcej niż 5 zdjęć. W razie zgłoszenia większej liczby zdjęć, w Konkursie 



oceniane będzie 5 pierwszych zdjęć nadesłanych przez daną osobę, a dalsze zdjęcia będą 

pominięte. Prace nadesłane po wskazanym terminie zostaną pominięte.

3. Zgłoszeń dokonuje się poprzez umieszczenie swoich prac w serwisie flickr.com w grupie 

Cyklofotografia 2012 (http://www.flickr.com/groups/cyklofotografia2012/) oraz 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie http://krakow.swietocykliczne.pl/

4. Każda ze zgłoszonych do Konkursu fotografii musi zawierać: a) Tytuł fotografii b) Opis 

fotografii c) zdanie: „Praca zgłoszona do konkursu Cyklofotografia 2012”

5. Nadesłane zdjęcia muszą spełniać następujące wymagania techniczne: format pliku – JPG, 

minimum 15 cm x 10 cm,

6. Zdjęcie uznaje się za doręczone z chwilą otrzymania przez uczestnika potwierdzenia 

poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

7. W zgłoszeniu uczestnik podaje swoją nazwę używaną w serwisie Flickr.com (login), adres 

e-mail oraz linki do fotografii w serwisie Flickr.com.

8. Z Konkursu wykluczone są zdjęcia wykonane na zlecenie osób trzecich, które były już 

publikowane w jakikolwiek sposób oraz zdjęcia, do których zgłaszający nie posiada pełni 

praw autorskich. Wyklucza się także zdjęcia, na których pojawią się napisy, daty, cyfry lub 

inne dodatki nie będące częścią sfotografowanej sceny, a także zdjęcia, co do których 

Organizator poweźmie podejrzenie naruszenia praw osób trzecich lub podejrzenie ingerencji 

technicznej mającej na celu modyfikację pierwotnego kształtu fotografii. Wykluczone są 

także zgłoszenia w inny sposób naruszające Regulamin.

9. Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i 

 nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 

widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. 

Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, 

wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz 

opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, na stronach  internetowych związanych 

z organizacją Święta Cyklicznego (m. in. swietocykliczne.pl, ibikekrakow.com, 

wolnyrower.blogspot.com), a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i 
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marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie 

fotografii każdą techniką.

10.Celem przygotowania wystawy prac uczestników, Organizator ma prawo do wezwania 

uczestnika, by w terminie trzech dni od wysłania przez Organizatora wiadomości e-mail w 

tym przedmiocie, przesłał ponownie zgłoszone przez siebie zdjęcie, z uwzględnieniem 

formatu lub innych parametrów wskazanych przez Organizatora. Brak odpowiedzi na 

wiadomość Organizatora skutkować będzie dyskwalifikacją zdjęcia z Konkursu.

§ 5. Wyłanianie zwycięzców

1. Zdjęcia będą oceniane w dwóch etapach. W pierwszym etapie przedstawiciel Organizatora 

dokona wstępnej selekcji zdjęć. W drugim etapie wybrane zdjęcia zostaną przedstawione 

powołanemu przez Organizatora Jury, które wyłoni 6 finalistów oraz przyzna wyróżnienia. 

Zdjęcia zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną poddane ocenie internautów celem 

wyłonienia nagrody publiczności. 

2. Jury spośród nadesłanych zdjęć wyłoni  laureatów Konkursu, biorąc pod uwagę m.in.:

• zgodność z tematem Konkursu

• walory artystyczne 

• oryginalność ujęcia tematu

• jakość techniczną

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 27 maja 2012. Zwycięzcy zostaną powiadomieni 
o przyznaniu im nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej. Lista zwycięzców zostanie 
opublikowana na stronie internetowej http://krakow  .swietocykliczne.pl/   po rozstrzygnięciu 
konkursu.

4. Decyzje jury są ostateczne. Jury może podjęć decyzję o nieprzyznaniu danej nagrody lub 

nagród, jeśli stwierdzi brak pracy godnej nagrodzenia dana nagrodą.

§ 6. Nagrody

1. Laureaci otrzymają następujące nagrody:

• za I miejsce: rower miejski,

• za miejsca II – IV oraz wyróżnienia: nagrody rzeczowe (szczegółowa lista zostanie 
ogłoszona w późniejszym terminie)

2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
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3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu.

4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny

5. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 3 czerwca 2012 r. w trakcie finału Święta Cyklicznego 

w Krakowie. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność na wręczeniu nagród w dniu 

3 czerwca 2012 r. lub zgłoszenie się do Organizatora w terminie 14 dni od daty 

opublikowania wyników Konkursu. Osobie, która nie nadeśle w ciągu dwóch tygodni od 

ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją gdzie należy przesłać 

nagrody – wygrana przepadnie. 

6. Weryfikacja autorów fotografii będzie przeprowadzana na podstawie hasła przesłanego 

pocztą elektroniczną na podany podczas zgłoszenia adres e-mail.

7. Uczestnik konkursu otrzymujący nagrody, których wartość przekracza 760 zł brutto 

zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od nagród, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 

w związku z art. 41 ust. 4 i 7 ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 

176 z późn. zm.).

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej: 

http://krakow.swietocykliczne.pl/.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem, głos rozstrzygający należy do przedstawiciela Organizatora.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 KC

4. Przesyłając zgłoszenie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte 

w niniejszym Regulaminie.
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