
 
REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
„POLITECHNIKA WARSZAWSKA ZNANA I NIEZNANA” 

  
 
 

§ 1 
Ogólne zasady Konkursu 

1. Organizatorem konkursu (zwany dalej „Konkurs”) jest Biblioteka Główna Politechniki 

Warszawskiej (zwana dalej „Organizator”). 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.  

 
 

§ 2 
Cel Konkursu 

1.  Zachowanie współczesnego wizerunku Politechniki Warszawskiej w formie graficznej dla 
kolejnych pokoleń. 

2. Promocja Politechniki Warszawskiej.  

3. Popularyzacja terenu Politechniki Warszawskiej, jako miejsca o przyjaznej przestrzeni 
publicznej. 

4. Zwrócenie uwagi na piękno Politechniki Warszawskiej, historyczny i kulturowy jej dorobek 
oraz przybliżenie walorów turystycznych PW. 

5. Zainteresowanie warszawiaków otoczeniem, w którym żyją, poprzez ukazywanie go z 
niedostrzeganych dotychczas perspektyw. 

6. Popularyzacja amatorskiej twórczości artystycznej w dziedzinie fotografii oraz pobudzenie 
aktywności twórczej. 

7. Zainteresowanie młodzieży szkół średnich Politechniką Warszawską, jako miejsca ciekawego i 
przyjaznego do studiowania. 

 

 
 § 3 

Tematyka 
1. Fotografia konkursowa powinna tematycznie nawiązywać do Politechniki Warszawskiej i 

ukazywać ją w sposób pozytywny. Każda fotografia ma zawierać element identyfikujący lub 
wskazujący na jego związek ze środowiskiem i przestrzenią Politechniki Warszawskiej. 

   

2. Motywem przewodnim Konkursu jest życie uczelni. Oczekiwane są  fotografie ukazujące 
ważne wydarzenia, uroczystości, osoby związane z Politechniką Warszawską, życie 
codzienne,(chwile przy pracy, podczas zajęć, nauki,  odpoczynku, zabawy, itp.). Fotografie 
mogą przedstawiać obiekty uczelni, posiadające wartość historyczną, artystyczną, naukową 
czy dydaktyczną, a także pejzaże obejmujące architektoniczne obiekty Politechniki. Zdjęcie 
może nawiązywać do tradycji uczelni lub wręcz odwrotnie: podkreślać jej współczesny 
charakter. 

 

 
§ 4 

Harmonogram Konkursu 
1. Prace należy przesyłać od 28 marca 2014 r. do 7 maja 2014 r. (włącznie). 

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej BGPW w dniu 16 maja 2014 r.  

3. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach od 
9 czerwca do 10 października 2014 r.   

 
 



§ 5 
Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 fotografie. 

3. Zdjęcia nie mogą być fotomontażem, nie jest dozwolone łączenie elementów wielu zdjęć. 
Dozwolona jest całościowa obróbka zdjęcia (modyfikacja kolorystyki, kontrastu, jasności 
itp.). 

4. Fotografia musi spełniać następujące warunki: plik w postaci cyfrowej, format JPG, 
minimalna wielkość pliku 2 MB, maksymalna wielkość plik u 10 MB. 

5. Prace, na których będą zamieszczone informacje z datownika aparatu fotograficznego będą 
dyskwalifikowane. 

6. Fotografowanie obiektów i przestrzeni Politechniki Warszawskiej na potrzebę Konkursu jest 
bezpłatne. W innych przypadkach koszt sesji fotograficznych określa cennik Kanclerza PW.  

7. Zdjęcia należy wysłać na adres poczty elektronicznej konkurs@bg.pw.edu.pl, każde w 
osobnej wiadomości, wpisując w treści wiadomości: 

a) imię i nazwisko autora, 

b) adres i numer telefonu kontaktowego autora, 

c) tytuł fotografii, miejsce i data wykonania. 

8. Każdy wysłany plik musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora (bez polskich znaków) 
według wzoru kowalski_jan_1.jpg, co oznacza „pierwsze zdjęcie wysłane przez Jana 
Kowalskiego”. 

9. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia akceptuje wszystkie zasady Konkursu określone 
niniejszym Regulaminem.   

 
§ 6 

Komisja Konkursowa 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa, powołana przez 

Organizatora, w której skład wchodzi 6 osób. 

2. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę pomysłowość autorów, zmysł obserwacji oraz 
walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne ujęcia tematu. Komisja dokonuje oceny 
fotografii oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.  

3. Z każdego posiedzenia Komisji Konkursowej zostaje spisany protokół, który jest podpisywany 
przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji Konkursowej. Dokumentacja z 
posiedzenia Komisji Konkursowej przechowywana jest w siedzibie Organizatora.  

4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 
§ 7 

Nagrody  
1. Nagrodą za pierwsze miejsce w Konkursie jest e-czytnik ufundowany przez firmę ABE IPS. 

2. Organizator przewiduje przyznanie 10 wyróżnień, za które nagrodą będą książki.  

3. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będą zaprezentowanie szerokiej publiczności na 
wystawie pokonkursowej. 

 

§ 8 

Prawa autorskie do zdjęć 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie fotografie będące wynikiem indywidualnej pracy 

twórczej każdego z uczestników. 

2. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia prac konkursowych, oświadcza, że posiada 
wyłączne prawa autorskie do każdej ze zgłaszanych fotografii. 

3. Nadesłanie prac na Konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że prawa osób, które znajdują 
się na fotografii, nie zostały w żaden sposób naruszone w tym w szczególności, że osoby te 
wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku przez Organizatora Konkursu. 

4. Autor fotografii przejmuję na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek 
możliwych roszczeń kierowanych przez osoby znajdujące się na fotografii przeciwko 
Organizatorowi. 



5. Organizator z chwilą otrzymania zdjęć na Konkurs nabywa do nich autorskie prawa 
majątkowe.  

6. Nabycie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, 

b) wprowadzenie do obrotu, 

c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci, 

d) wprowadzenie do sieci Internet, 

e) publiczne rozpowszechnianie,  

f) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, 

g) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie.  

 
 § 9 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator Konkursu informuje uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i 

przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i 
organizacji wystawy. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych 
oraz ich poprawiania.  

2. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie 
danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 
późn. zm.)  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

4. Informacji na temat Konkursu udziela: 

a) Eliza Królak, tel. 22 234 7300,  

b) Maria Miller-Jankowska, tel. 22 234 5508 

5. Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mail konkurs@bg.pw.edu.pl  

  


