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Cel oraz tematyka konkursu 

Fundacja Imperio ma przyjemność ogłosić Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Fotograficzna 

opowieść o Mikołaju Koperniku” dla wszystkich uczniów szkół średnich uczących się w Polsce i w 

szkołach polonijnych. 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i dokonaniach Mikołaja Kopernika przy 

jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu  fotografii jako dziedziny sztuki. 

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych w niniejszym 

regulaminie. 

 

I. Przepisy dotyczące prac 

1.1. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii – po jednej w każdej kategorii konkursowej. 

1.2. Wymagane jest nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą 

tradycyjną lub cyfrową. 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). 

Nie będą akceptowane prace:  

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;  

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

1.3. Nie dopuszcza się serii fotograficznych. 

1.4. Interpretacja wykonania fotografii jest dowolna. 

1.5. Fotografie należy nadsyłać na adres: kontakt@fundacjaimperio.pl 

1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej. 
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1.7. Wraz ze zgłoszoną pracą należy podać: imię i nazwisko, kraj, pełną nazwę szkoły, email do 

kontaktu. 

1.8. Przesyłając pracę na konkurs Autor zgadza się z klauzulą: "Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego 

„Fotograficzna opowieść o Mikołaju Koperniku” w celach wynikających  

z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wykonanie 

zdjęć na Konkurs nieodpłatnie udzielam Organizatorom prawa do opublikowania zdjęcia na 

stronie internetowej i kanałach społecznościowych (Facebook, YouTube), zgodnie z art. 50 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., 

Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie 

zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

1.9. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym 

przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w 

zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych 

postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące 

natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie 

odpowiedzialny za zgodność z prawem przekazanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje 

jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu. 

1.10.  Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 

wymienionych wyżej wymogów.  

 

II. Terminarz 

2.1. Ostateczny termin nadsyłania  prac mija w dniu 30 kwietnia 2023 roku. 

2.2. Fotografie oddane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

2.3. Organizator powołuje Komisję Oceniającą w składzie 3 osób (pedagog, student, fotograf). 

2.4. Ocena prac przez Komisję Oceniającą nastąpi do dnia 24 maja  2023 roku. Decyzja Komisji 

Oceniającej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja Oceniająca zastrzega sobie prawo 

nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznania miejsc ex aequo. 

2.5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż 31 maja 2023 roku 

(drogą mailową). 
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2.6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Fundacji Imperio. 

2.7. Organizator przewiduje wystawę pokonkursową nagrodzonych i wyróżnionych prac 

dostępną on-line. 

 

III. Nagrody i wyróżnienia 

3.1. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane  podczas wernisażu prac konkursowych. 

3.2. Zwycięscy otrzymają certyfikaty oraz upominki i nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Partnerów konkursu. Ze względu na międzynarodowy zasięg konkursu nagrody zostaną 

wysłane pocztą/kurierem. 

IV. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych 

4.1 Organizator uzyskuje prawo do umieszczania przesłanych na Konkurs prac (oznaczonych         

imieniem i nazwiskiem autora) na oficjalnej stronie Fundacji Imperio oraz w materiale 

filmowym na kanale Photo Stories (YouTube), a także do wielokrotnej ekspozycji prac 

przekazanych na Konkurs. 

4.2 Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 4.1., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie. 

 

Organizatorzy 

Fundacja Imperio z siedzibą w Słupsku 

www.fundacjaimperio.pl  

https://www.youtube.com/@PioSi  

 

 

Informacje, które należy zamieścić w mailu zgłoszeniowym: 

 

Imię i nazwisko  

Pełna nazwa szkoły/kraj                                                                                                                 

e-mail  

Kategoria konkursowa 

Tytuł pracy/ Tytuły prac 

http://www.fundacjaimperio.pl/
https://www.youtube.com/@PioSi

