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Projekt INT 190 MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin 

Program Interreg V A MV/BB/PL 

 

 
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OZE w obiektywie” 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „OZE w obiektywie” zwanego dalej „Konkursem” jest 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy al. Piastów 50A. 70-311, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

2. Cele Konkursu: a) promowanie odnawialnych źródeł energii, b) rozbudzanie wśród młodzieży 

szkolnej zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, c) rozwijanie wrażliwości artystycznej 

oraz prezentacja twórczości młodzieży szkolnej w dziedzinie fotografii. 

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na 

terenie Republiki Federalnej Niemiec przez młodzież szkolną. 

4. Tematem Konkursu są odnawialne źródła energii w Polsce i Niemczech. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału 

Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT (www.wbiis.zut.edu.pl). 

6. Wernisaż wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Pikniku OZE 

w dniu 24.09.2021 roku w Szczecinie przy al. Piastów 50A.  

7. Członkowie rodzin pracowników Organizatora nie mogą brać udziału w Konkursie. 

II. PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia, po jednym w każdej z kategorii: 1) Instalacja 

OZE na terenie Polski lub Niemiec, 2) Instalacja OZE na obszarze projektu MoRE – wyspach Uznam 

i Wolin. 

3. Udział w konkursie może wziąć udział młodzież szkolna z regionu pogranicza polsko-niemieckiego 

– po stronie polskiej z Województwa Zachodniopomorskiego, po stronie niemieckiej z landów: 

Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Brandenburgia. 

4. Terminarz: 

 przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 12 – 17.09.2021 r. 

 powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 18 – 20.09.2021 r. 

 wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac – 24.09.2021 r. 

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się 

prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: piknik.oze@zut.edu.pl z dopiskiem 

„OZE w obiektywie”. 

7. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria (1 lub 

2) _Tytuł-zdjęcia. 

9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 

pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi. 

10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 

http://www.wbiis.zut.edu.pl/
mailto:piknik.oze@zut.edu.pl
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11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 

wyżej wymogów. 

12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. 

13. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela 

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji 

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

dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz promocji OZE realizowanej przez 

Organizatora konkursów lub współpracujących z Organizatorem podmiotów.  

Art. 50. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 
Odrębne pola eksploatacji 
Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 
III. JURY 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

 

IV. NAGRODY 

1. Sześć zwycięskich prac konkursowych – po 3 w każdej kategorii, zostaną nagrodzone nagrodami 

rzeczowymi, wyeksponowane podczas Pikniku OZE w dniu 24.09.2021 r. oraz w dniach 

późniejszych zaprezentowane w Galerii Rektorskiej – Rektorat Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody w danej 

kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 

4. Prace wyróżniające się, a którym nie przyznano nagród, również zostaną nagrodzone obecnością 

na wystawie pokonkursowej w Galerii Rektorskiej. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz 

w prasie, mediach i Internecie. 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do dnia 20.09.2021 r. 

7. Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu 

nagrody rzeczowej. 

8. Nagrody nieodebrane do 30.09.2021 r. Organizator prześle pocztą na wskazany w zgłoszeniu 

adres. 

 

V. KOMISJA 

1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą 

przedstawiciele Organizatora. 
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2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających 

z niniejszego Regulaminu. 

3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.wbiis.zut.edu.pl. 

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: a) jest autorem 

załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 

nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad 

prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie 

zdjęć na stronie www.zut.edu.pl oraz www.wbiis.zut.edu.pl oraz w serwisie społecznościowym 

Organizatora czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, d) zgadza się na opublikowanie 

zdjęć na wystawie pokonkursowej w Galerii Rektorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie oraz na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w 

celach promocyjnych. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie 

prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia 

Regulaminu. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 

administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 

przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania 

reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w 

Konkursie. 

7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 6 września 2021 roku. 

8. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

 

 

http://www.wbiis.zut.edu.pl/
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Załącznik Nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „OZE w obiektywie” 

 
Proszę wypełnić drukowanymi literami 

 

Imię: …………   Nazwisko: …………  Data urodzenia (dd/mm/rrrr): …………….   

Adres zamieszkania (ulica, nr domu/ mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj – DE/PL) 

………………… 

Szkoła (nazwa): …………     

Adres szkoły: ………… 

Telefon: …………   Telefon opiekuna (w przypadku uczestników niepełnoletnich): ………… 

 

Zgłaszam pracę fotograficzną w kategorii: 

 

1. Instalacja OZE na terenie Polski lub Niemiec 

 

Tytuł pracy: ………………… 

2. Instalacja OZE na obszarze projektu MoRE – wyspach Uznam i Wolin 

 

Tytuł pracy: ………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i go akceptuję. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych do celów informacyjnych i marketingowych przez 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz/lub przez Partnerów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie z poszanowaniem zasad określonych przez  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), w tym na upublicznienie mojego nazwiska w celu przeprowadzania konkursu oraz prezentację mojego 

wizerunku. 

 

 

…………………………………………..     ………………………………………….. 
(Miejscowość, data)       (Podpis uczestnika) 

 

        ………………………………………….. 
        (W przypadku Uczestników niepełnoletnich,  

podpis opiekuna prawnego) 

 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17  70-310 Szczecin. W każdej 
sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl  

mailto:IOD.kurek@zut.edu.pl

