
Regulamin konkursu fotograficznego  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie 

II edycja 2018 

§1 

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Naukowe Koło 

Studentów PWSZ TV oraz Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, ul. 

Pocztowa 54 w Chełmie, a także Studenci Budownictwa. Konkurs organizowany jest pod patronatem 

Jego Magnificencji Rektora PWSZ w Chełmie prof. nadzw., dr hab. inż. Arkadiusza Tofila. 

2. Tematem konkursu są "Impresje Matematyczne – Bryły i figury płaskie  

we współczesnym budownictwie". 

 

§2 

Celem Konkursu jest: 

1) rozwijanie zainteresowań technikami fotograficznymi, 

2) promowanie młodych talentów, 

3) promocja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, 

4) wdrażanie do rozwijania dzieł kulturotwórczych. 

 

§3 

W konkursie udział może wziąć młodzież w wieku 14-19 lat, uczniowie szkół ponadpodstawowych 

(ponadgimnazjalnych) z miasta Chełm i powiatu chełmskiego oraz placówek objętych patronatem PWSZ w 

Chełmie, a także studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie. 

 

§4 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. 

2. Do konkursu zostanie przyjęta każda praca wydrukowana na papierze fotograficznym w formacie A4 i 

dostarczona na nośniku CD w formie pliku graficznego JPEG o rozdzielczości nie mniejszej niż 

1600x1200 pikseli. 

3. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii 

pochodzących z różnych plików ani na dokonywanie zmian w oryginalnej kompozycji fotografii. 

4. Zezwala się na stosowanie technologii HDR 

5. Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty 

globalnej, która ma na celu polepszenie jakości zdjęcia (temperatura barwowa, ekspozycja, kontrast, 

cienie, nasycenie, korekta soczewek, winieta, etc.). 

6. Dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię. 

7. Każda praca powinna być zatytułowana. Tytuł należy napisać na odwrocie fotografii oraz w formularzu 

zgłoszeniowym. Nie należy podpisywać zdjęć imieniem i nazwiskiem autora na odwrocie. 

8. Uczestnik ma obowiązek załączyć do prac prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, który 

można pobrać w siedzibie Biblioteki Głównej PWSZ w Chełmie lub ze stron internetowych:  

 www.biblioteka.pwsz.chelm.pl,  

 www.tv.pwsz.chelm.pl,  

 www.pwsz.chelm.pl. 

 

§5 

1. Ostateczny termin składania prac upływa 18 maja 2018 r. Prace należy dostarczyć osobiście do 

Biblioteki lub przesłać pocztą na adres: 

Biblioteka Główna PWSZ w Chełmie 

ul. Pocztowa 54 

22-100 Chełm 

Z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” 

Biblioteka czynna jest: 

Wtorek - Piątek 8:00 - 18:00 

Poniedziałek, Sobota 8:00 - 15:00 

2. Za datę zgłoszenia pracy uważa się datę wpłynięcia pracy do siedziby organizatora. 



3. Koszty przesyłki ponosi uczestnik konkursu. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 czerwca 2018 r. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Biblioteki Głównej PWSZ w Chełmie oraz na stronie Koła Naukowego PWSZ TV. 

5. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu uczestnik oświadcza, że: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz przyjmuje 

na siebie odpowiedzialność wobec PWSZ w Chełmie na wady prawne zgłoszonych fotografii; 

b) wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na upublicznianie ich wizerunku; 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez PWSZ w Chełmie danych osobowych na potrzeby konkursu; 

d) nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela na rzecz Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Chełmie prawo do wykorzystanie fotografii na wszystkich polach eksploatacji, 

o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.); 

e) przenosi na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie własność egzemplarza fotografii 

zgłoszonej do konkursu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu 

zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą 

odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

7. Organizatorzy nie rozsyłają dyplomów, podziękowań i nagród. Będą one rozdawane na Gali i 

ewentualnie po ogłoszeniu wyników, do odebrania w Bibliotece. 

 

§6 

1. Nadesłane prace oceni Jury konkursowe powołane przez Przewodniczącego Koła Naukowego 

Studentów PWSZ TV. 

2. Jako kryteria oceny prac posłużą: 

1) zgodność pracy z tematem konkursu, 

2) oryginalność ujęcia tematu, 

3) walory artystyczne pracy, 

4) techniczna poprawność wykonania zdjęcia. 

 

§7 

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

2. Werdykt Jury jest ostateczny i wiążący dla uczestników konkursu. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz 

niewyłonienia laureatów. 

 

§8 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem wszelkich postanowień niniejszego 

regulaminu i oświadczenie, że fotografie zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście, są 

oryginalne i nie były dotąd publikowane. 

2. Nadesłane prace zostaną zaprezentowane na towarzyszącej konkursowi wystawie zorganizowanej 

przez Koło naukowe Studentów PWSZ TV i Bibliotekę Główną PWSZ w Chełmie. Prace zostaną 

także opublikowane na stronie internetowej Biblioteki. 

 

§9 

Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu konkursu w każdym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 

§10 

Organizator konkursu ma prawo rozstrzygnięcia sporów powstałych w trakcie konkursu oraz wykładni i 

interpretacji Regulaminu przy jego stosowaniu. 

  



Konkurs fotograficzny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Imię………………………………………………………………………….. 

Nazwisko……………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………. 

Szkoła, klasa…………………………………………………………………. 

Adres placówki……………………………………………………………….  

Telefon kontaktowy…………………… e-mail…………………………….. 

Opiekun……………………………………………………………………… 

Tytuły prac: 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………… 

 

Ilość zgłoszonych prac………….. 

Data przyjęcia zgłoszenia (wypełnia przyjmujący)……………………….. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu konkursu 

fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie II edycja 2018 organizowanego 

przez Naukowe Koło Studentów PWSZ TV oraz Bibliotekę Główną Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie. 

 

Oświadczam, że zgłoszone wyżej prace są mojego autorstwa i nie były nigdzie dotąd publikowane oraz 

przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. 

 

Oświadczam, że nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium przenoszę na rzecz 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie autorskie prawa majątkowe do fotografii zgłoszonych 

do konkursu na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), oraz przenoszę na 

PWSZ w Chełmie własność egzemplarzy tych fotografii.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWSZ w Chełmie moich danych osobowych/ danych mojego 

dziecka/wychowanka, zawartych w dokumentach zgłoszeniowych, w zakresie prowadzenia i realizacji 

konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, 

że zostałem poinformowany o prawie wglądu do danych, możliwości ich poprawiania oraz wycofania zgody 

na przetwarzanie danych. Administratorem danych osobowych jest  PWSZ w Chełmie z siedzibą w Chełmie 

przy ul. Pocztowej 54. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. 

 

W związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości 

publicznej moich danych, w tym mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska, we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach o konkursie oraz publikacjach i informacjach o jego wynikach. 
 

…………………..………………………………….. 

PODPIS UCZESTNIKA   

                                         Wyrażam zgodę: 

                                                                     ……………………………………………………… 

                                                                          Podpis Rodzica lub opiekuna prawnego  

                                                                         (dot. uczestników poniżej 18 roku życia) 


