
REGULAMIN PRZEGLĄDU FOTOGRAFII ZWIERZOLUBNEJ 
 

§ 1  

O konkursie 

 

PRZEGLĄD FOTOGRAFII ZWIERZOLUBNEJ zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez 
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY, z siedzibą przy ulicy Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych,  
tel.  74 6670953,   74 6670950, 509 490 141 ,  sekretariat@wok.walbrzych.pl , zwany dalej 
„Organizatorem”.  
Konkurs prowadzony jest w ramach projektu Sztuka z Rozumieniem dofinansowanego ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury. 
Partnerem projektu Sztuka z Rozumieniem jest Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu. 
 

§ 2 

Po co ten konkurs? 

 
1. Bo chcemy zachęcić miłośników czworonogów oraz zaktywizować całe rodziny do wspólnego 

spędzania czasu na świeżym powietrzu.  
2. Bo chcemy rozwijać wrażliwość, wyobraźnię i wypełniać wolny czas wartościowymi formami.  
3. Bo chcemy, za pomocą warsztatów i plenerów fotograficznych, dać impuls do wzajemnej 

wymiany doświadczeń i pomysłów. 
4. Bo chcemy, aby psy ze schroniska miały szanse cieszyć się spacerem, tak potrzebnym dla ich 

zdrowia.  
5. Bo dzięki powstałym fotografiom schronisko pozyska dobrej jakości zdjęcia swoich 

podopiecznych, które zostaną wykorzystane do ogłoszeń adopcyjnych.  
6. Bo być może jakiś uczestnik po spacerze i sesji zdjęciowej zauroczy się "adopciakiem" do tego 

stopnia, że da mu nowy dom. 
 

§ 3 

Kto może być uczestnikiem konkursu? 
 

1. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat oraz młodsze za zgodą prawnego 
opiekuna i pod opieką osoby dorosłej. 

2. Konkurs poprzedzony jest warsztatami fotografii cyfrowej, które odbędą się w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury, przy ul. Wysockiego 29, na terenie Starej Kopalni w dniach: 28-30.09. 2018 r. 
Udział w warsztatach nie obliguje do udziału w konkursie, ani odwrotnie: brak udziału w 
warsztatach nie wyklucza udziału w konkursie. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie maksymalnie 3 zdjęć konkursowych w 
terminie i formie określonej niniejszym regulaminem wraz z dołączoną kartą zgłoszenia.  

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji 
Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 
 

§ 4 

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? 
 

1. Przedmiotem konkursu jest fotografia adopcyjnego psa lub kota- mieszkańca wałbrzyskiego 
Schroniska dla Zwierząt przy ul. Łokietka 7.  

2. Aby wziąć udział w konkursie należy:   

• udać się do Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu, w dniach i godzinach wyznaczonych przez 
schronisko; 



• zgłosić pracownikom schroniska chęć zabrania na spacer jednego z psów lub spędzenia czasu 
z kotami w tzw. kociarni;  

• cieszyć się wspólnym spędzaniem czasu z wybranym zwierzakiem;  

• poczęstować zwierzaka odpowiednim dla niego przysmakiem;  

• zrobić kilka ciekawych ujęć zwierzęciu; 

• przesłać  WETRANSFEREM zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia na adres: 
karolina@wok.wałbrzych.pl wpisując w tytule maila „Sztuka z Rozumieniem - konkurs” . 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. 
4. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 

4724 pikseli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB. 
5. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 
6. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w 

szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 
7. Na fotografie „adopciaków” czekamy do 19 listopada 2018 roku. 
8. Uczestnik konkursu zobowiązany jest dbać o komfort i bezpieczeństwo fotografowanego 

zwierzęcia.  
 

§ 5 

Rozstrzygniecie konkursu i co dalej? 

 
1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora.  
2. Jury przyzna dwie równorzędne nagrody rzeczowe o wartości 500 zł każda. 
3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 4 grudnia 2018 roku, a laureaci konkursu otrzymają 

powiadomienie o wygranej drogą telefoniczną lub mailową. 
4. Protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wałbrzyskiego 

Ośrodka Kultury najpóźniej 2 dni po rozstrzygnięciu konkursu. 
5. Wystawa nadesłanych zdjęć oraz rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystego finału 

projektu „Sztuka z Rozumieniem” 18 grudnia 2018 roku, w Teatrze Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają mailem zaproszenia do udziału w finale. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator nie zwraca uczestnikom nadesłanych prac konkursowych, a prawa do 
wykorzystywania zdjęć przejmuje Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu.  

2. Każdy z uczestników może przedstawić do konkursu pracę wyłącznie swego autorstwa. 
Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich w tym zakresie, które mogłyby być 
skierowane do Organizatora konkursu przyjmuje na siebie uczestnik konkursu. 

3. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie podlegają 
odrzuceniu. Odrzuceniu podlegają również fotografie, w których Organizator stwierdzi inne 
nieprawidłowości, w szczególności polegające na naruszeniu praw autorskich osób trzecich.  

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem uczestnika konkursu, iż akceptuje 
wszystkie warunki niniejszego Regulaminu. 

5. Z chwilą przesłania prac uczestnicy udzielają Organizatorowi konkursu zgody na 
wykorzystanie nadesłanych prac (w całości lub fragmentach) bez ograniczeń terytorialnych 
oraz czasowych na następujących polach eksploatacji: 
 

• rozpowszechnianie w formie publikacji, na potrzeby promocji projektu „Sztuka z 
Rozumieniem” i działalności statutowej Organizatora oraz na potrzeby Schroniska dla 
Zwierząt w Wałbrzychu; 



• publikacja w mediach tradycyjnych i internetowych, na profilu FB oraz strony 
internetowej Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury oraz partnerów i patronów medialnych 
projektu;  

• utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką, rozpowszechnianie i publiczne 
prezentowanie w materiałach audiowizualnych, (m.in., reportażu video, 
dokumentującym projekt), fotograficznych i internetowych, materiałach 
poligraficznych, stanowiących materiały promocyjne, informacyjne i reklamowe 
związanych z projektem „Sztuka z Rozumieniem” i działalnością statutową 
Organizatora; 

• wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych. 
 
 
Szczegółowych informacji udziela – Karolina Jefmańska, karolina@wok.walbrzych.pl ,  
tel. 74 667 09 53. 
 
Organizator, w razie potrzeby, w szczególności w razie wystąpienia przeszkód  
z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień 
Regulaminu, w tym zmiany terminów, jakich przeprowadzany jest konkurs. Równocześnie Organizator 
zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim 
wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Organizatora. 
 


