
Regulamin 

 I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego  

FOTON 2022 

„Tu mieszkam - Polska” 

 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki Konkursu FOTON 2022 „Tu mieszkam - Polska” 

2. Organizatorem i koordynatorem Konkursu są:  

 Organizator:  

Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w 

Wałbrzychu. 

 Koordynator:  

Kacper Jefmański - Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  

im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu.  

 

§2. 

Zasady Konkursu 

 

1. Tematem Konkursu jest miejsce, w którym mieszkamy:  

 fotografia krajobrazowa – szeroko rozumiana przyroda, ciekawe miejsca – w tym 

architektura, fotografia macro;  

 ludzie - szeroko rozumiany portret, fotografia uliczna; 

 reportaż - zdjęcia muszą być wykonane na terenie Polski, w miejscu zamieszkania ( 

dom rodzinny lub pobyt tymczasowy: MOW) uczestnika Konkursu lub w bliskiej 

okolicy. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, mieszkającej  

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Placówka zgłasza maximum 3 uczestników. Uczestnik może zgłosić maximum  

2 fotografie (krajobraz, ludzie) lub maximum 4 fotografie w reportażu, które wykonał 

samodzielnie. 

4. Technika: fotografie nadesłane na Konkurs mogą być wykonane zarówno w technice 

kolorowej, jak i czarno-białej.  

5. Format zdjęć: fotografie przesyłane są w formacie „jpg” w rozdzielczości 300 dpi . 



6. Fotografie muszą być odpowiednio opisane: nazwa placówki, autor, wiek autora, tytuł pracy. 

Dodatkowo należy dołączyć: wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, 

oświadczenie uczestnika oraz oświadczenie rodzica/opiekuna.  

7. Prace konkursowe oraz skany wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. 6 należy 

dostarczyć na adres: dmowwalbrzych.okffoton@gmail.com , w terminie do 20.05.2022 r.  

8. Organizator powołuje komisję konkursową, której zadaniem jest nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęcia niezgodnego z tematem Konkursu lub 

nie spełniającego wymagań technicznych lub naruszającego prawo – w szczególności 

dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.  

10. Zabronione jest stosowanie fotomontażu, polegającego na łączeniu elementów fotografii 

pochodzących z różnych plików, a także dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji 

fotografii poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia (z wyjątkiem kadrowania). 

11. Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości fotografii. 

12. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika,  

że wykonał je samodzielnie, że przysługują mu do nich autorskie prawa osobiste  

i nieograniczone prawa majątkowe, że jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku 

osób sportretowanych na fotografii, a także, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec 

Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych 

powyżej. 

13. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Uczestnik uprawnia Organizatora  

do udzielania dalszej licencji. 

14. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia 

Konkursu. 

15. Uczestnicy Konkursu bezwarunkowo zgadzają się na bezpłatne, nieograniczone czasowo i 

terytorialnie wykorzystanie zgłoszonych prac przez Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu, na następujących polach 

eksploatacji:  

a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie 

w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu 

cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu; 

b. wprowadzenie do pamięci komputera, przechowywanie i rozpowszechnianie zdjęć; 

c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą 

nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także 

inne ich używanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 

d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, 

elektroniczne udostępnienie, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, 

sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci lub działających podobnie; 

e. przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu  

po utrwaleniu na nośnikach obrazu; 

f. wykorzystanie do celów promocyjnych; 

g. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz 

wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi 

techniczne, związane z określonymi sposobami rozpowszechniania, jak również 

wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań. 

 

mailto:dmowwalbrzych.okffoton@gmail.com


 

§ 3. 

Podsumowanie Konkursu 

 

1. Podsumowanie Konkursu, wystawa prac, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród  

odbędzie się w czerwcu 2022 r. 

2. Nagrodą w Konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia 

i drobne upominki. 
 

 

  


