
ULICA FASCYNUJE – 2022 
KONKURS FOTOGRAFII ULICZNEJ  

Regulamin 
 

1. Konkurs organizowany jest przez autorów zespołu twórczego „Architektury i Street-foto” 
Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. 

2. Celem Konkursu jest popularyzacja fotografii ulicznej i reportażowej. 
3. Konkurs ma charakter otwarty, nie tylko dla członków ZTF. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia (wykonane od początku 2022 roku).  
5. Prace należy dostarczyć na papierze w formacie 20x30cm osobiście lub wysyłając na adres: 

Foto-salon Rever, ul. Bohaterów Westerplatte 50, 65-078 Zielona Góra z dopiskiem „Konkurs 
ULICA FASCYNUJE””. Każda praca powinna być z tyłu podpisana godłem konkursowym 
autora, czyli wymyśloną nazwą identyfikująca uczestnika np. „Romeo”  

6. Do przesyłki należy dołączyć podpisaną godłem zamkniętą kopertę zawierająca kartę 
zgłoszenia, czyli imię i nazwisko, tytuł swojej pracy, miejsce zamieszkania, e-mail. 

7. Dodatkowo prace należy wysłać w formie elektronicznej na adres: konkurs-ztf@wp.pl z 
wymienionym w treści wybranym przez siebie godłem. 

8. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 
ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: 
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;  
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie); 

9. Wymagania techniczne dla zdjęć cyfrowych: 
• pliki w formacie JPG. 
• dłuższy bok nie krótszy niż 2000 pikseli; 
Z takim zastrzeżeniem, że zdjęcie zrobione smartfonem powinno być przesłane w 

 możliwie jak największym formacie, w oryginalnym pliku (pliku źródłowym) z danego 
 aparatu komórkowego. 

10. Zdjęcia nie mogą posiadać żadnych znaków: wodnych, inicjałów, napisów identyfikujących 
autora. 

11. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone 
prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na 
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia 
i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronach 
internetowych organizatorów Konkursu, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i 
zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do 
ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie. 

12. Organizator zobowiązuje się do wykorzystywania nadesłanych fotografii jedynie w ramach 
organizowania i promocji niniejszego Konkursu i/lub jego kolejnych edycji. 

13. Zdjęcia należy nadsyłać do północy 30 września 2022 roku. 
14. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
15. Organizator Konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem oraz odbiegające 

od tematu Konkursu. 
16. Zdjęcia oceniać będzie Jury w składzie członków zespołu twórczego Architektury i 

Street-Foto oraz członkowie Zarządu ZTF. 
17. Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone: 

za I miejsce - dyplom i nagroda rzeczowa 
za II miejsce - dyplom 
za III miejsce - dyplom 

18. Ogłoszenie nazwisk autorów wyróżnionych prac odbędzie się na zebraniu ZTF w dniu 18 
października 2022 roku oraz będzie podane na stronie www.ztf.zgora.pl 

19. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub 
pocztą elektroniczną do dnia 31 października 2022 r. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod 
warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie 
Organizator poinformuje uczestników drogą e-mailową. 

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2022 roku. 
 

 

 

 



 

Ochrona danych osobowych 
  

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
swoich danych osobowych podanych w Karcie Zgłoszenia.  

2. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o 
zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. 

3. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
wyrażonej powyżej jest Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą przy ul. 
Rzeźniczaka 9B/19, 65-119 Zielona Góra, adres e-mail: iod.ztf@gmail.com 

4. Celem zbierania danych jest realizacja Konkursu fotograficznego pn. „Ulica fascynuje”. 
5. Zgłaszającym udział w Konkursie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych). 

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Konkursu fotograficznego pn. 
„Ulica fascynuje”.  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w Konkursie. 

7. Dane udostępnione przez zgłaszających udział w warsztatach nie będą podlegały 
udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z 
mocy prawa.  

8. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 
10. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów. 
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych 
osobowych. 
 

 
 

 
 


