
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

1. Organizatorem konkursu jest firma Beta Press spółka cywilna

2. Tematyka zdjęć:

  I  Kategoria  -  „Ginące zawody „

  II Kategoria – Wakacje studenckie ON i ONA

  III Kategoria – „Częstochowa jakiej nie znacie”

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

4. Każdy z autorów może nadesłać do 20 fotografii.

5. Technika wykonania prac jest dowolna.

6. Prace można nadsyłać  na nośniku elektronicznym oraz w postaci odbitki fotograficznej do 
redakcji Życia Częstochowskiego.

7.Do każdej pracy musi być dołączony kupon konkursowy zamieszczony w Życiu Częstochowskim

8. Pliki  w formacie JPG  lub TIFF / 300 DPI przy podstawie 400/o wymiarach min 400x 300mm  

lub 300 x400 mm.

9. Fotografie, na których będą się znajdować jekiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą 
dyskwalifikowane.

10. Zdjęcia muszą być wykonane w czasie trwania konkursu tj 7-07-2010 do 31 08- 2010

11. Prace muszą  zawierać dokładny opis  : tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon 
kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, 
oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu

12. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność 
organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

13. Zdjęcia należy nadsyłać  lub osobiście dostarczyć na adres Życie Częstochowskie,               

ul. Kopernika 8a, 42-200 Częstochowa do 30.08. 2010r. - do godziny 16 00 . 

14. .Nazwiska nagrodzonych osób podane zostaną w Życiu Częstochowskim 10-09-2010roku

15. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.



17. Nagrodzone prace będą opublikowane w Życiu Częstochowskim

18. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego 
wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i 
w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się 
do rozpowszechniania w ramach działań firmy Beta Press

19. Organizatorzy przewidują  3 nagrody główne o wartości 1500zł oraz 3 nagrody II o wartości 
500zł
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

20. Nagrody  należy odebrać osobiście w siedzibie redakcji Życia Częstochowskiego lub sponsora .

21. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 
interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

23. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 
133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe 
w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.


