
Regulamin konkursu fotograficznego „Radom 2021”

§ 1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Radomskie Towarzystwo Fotograficzne. 

2. Konkurs organizowany jest z okazji Jubileuszu 60-lecia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego,

którego Patronem Honorowym jest Prezydent Miasta Radomia Pan Radosław Witkowski, a Patronat

Artystyczny sprawuje Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców. Obchody 

Jubileuszu finansowane są ze środków Gminy Miasta Radomia jako jedno z zadań organizowanych 

w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. 

3. Patronem medialnym jest Grupa Mediowa oraz Radio Radom, Radio Dla Ciebie i Radio Plus. 

4. Fundatorem nagród dla laureatów konkursu jest Gmina Miasta Radomia. 

5. Celem konkursu jest ukazanie aktualnego w maju 2021 roku autentycznego wizerunku miasta 

Radomia i jego mieszkańców oraz upowszechnianie informacji o dziedzictwie kulturowym miasta. 

6. Tematem zdjęć są obiekty zabytkowe, perspektywy/panoramy ulic, ale przede wszystkim życie 

miasta Radomia w  maju 2021 roku. 

7. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie nie będące członkami Jury. 

8. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

§ 2 Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może zgłosić 4 fotografie (każda fotografia w formacie JPG; boki minimum po 2000

pikseli; objętość max 5 MB). 

2. Fotografie powinny być wykonane w maju 2021 roku samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

3. Fotografie należy nadesłać na konkurs w formie elektronicznej na adres: konkurs.r @gmail.com.

 4. Prace należy wysłać z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy i miejsce 

wykonania, kontakt telefoniczny. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora konkursu fotograficznego do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, 

a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia- w celach promocyjnych i marke ngowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, 

poz.883 z późniejszymi zmianami). 

6. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest 

autorem/autorka załączonych zdjęć.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i reprodukcji prac uczestników 

konkursu wyłącznie w celach promocyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 

w niniejszym regulaminie. 

9. Organizator nie odsyła prac przesłanych w ramach konkursu. 
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10. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele 

organizatorów, sponsorów oraz zaproszonych gości. 

11. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

I nagroda -  dysk zewnętrzny SSD 1 TB + album fotografii artystycznej,

II nagroda – dysk zewnętrzny SSD 500 GB+ album fotografii artystycznej ,

III nagroda – dysk zewnętrzny SSD 250 GB+ album fotografii artystycznej, 

Wyróżnienia -  albumy fotografii artystycznej, gadżety fotograficzne, dyplomy.

12. Zwycięzcy konkursu nie mają prawa ubiegania się o gotówkę wartości przyznanej nagrody. 

§ 3 Terminarz konkursu
1. Termin nadsyłania prac mija o godzinie 12.00 w dniu 24 maja  2014 r. (decyduje fakt dostarczenia 

przesyłki e’mail (organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane 

czynnikami zewnętrznymi). 

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

3. Informacja o zwycięzcach zostanie podana 30 maja 2021 roku na stronie internetowej 

Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego www.r .com.pl.

4.Organizator planuje prezentację wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac w terminie 

późniejszym, na którym zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. Informacja będzie podana na 

stronie internetowej Organizatora.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi 

zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu lub do 

odwołania konkursu.
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