
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

JESIENNE WĘDRÓWKI Z GÜNTEREM GRASSEM. FOTOGRAFIA REPORTERSKA  

 

§ 1. Organizatorzy: Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku i Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci 

Pogranicza, Uniwersytet Gdański.  

§ 2. Patronat  

1. Patron główny konkursu: Gdańska Galeria Güntera Grassa / Gdańska Galeria Miejska 

2. Patroni medialni: Rocznik Gdański GTN 

§ 3. Uczestnicy  

1. Konkurs adresowany jest do amatorów.  

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub prawnych opiekunów, złożony na 

oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do regulaminu.  

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.  

4. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.  

§ 4. Cel konkursu: Propagowanie twórczości Güntera Grassa oraz wzmacnianie jej recepcji.  

§ 5. Zasady udziału w konkursie  

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie podczas jesiennego cyklu Wędrówek z 

Günterem Grassem.  

2. Fotografie powinny posiadać 1-go autora.  

3. Uczestnik konkursu powinien przesłać fotografie w maksymalnie dostępnej rozdzielczości w formie elektronicznej, 

tj. jako załącznik do emaila. Zdjęcia powinny być oznaczone nazwiskiem Autora oraz numerem kolejnego zdjęcia. W 

treści wiadomości należy opisać zdjęcia według szablonu: tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i 

nazwisko autora, dane kontaktowe tj. adres, telefon, e-mail.   

 4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 5 fotografii.  

§ 6. Zasady szczegółowe  

1. Zdjęcia nie mogą być opatrzone żadnym znakiem wodnym ani napisem/podpisem.  

2. Zdjęcia nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów 

tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.  

§ 7. Terminarz  

1. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy przesłać do dnia 25 października 2020 na adres e-mail: 

grass.gdansk@op.pl. W tytule wiadomości elektronicznej należy wpisać: „ Jesienne wędrówki z Günterem Grassem. 

Fotografia reporterska ”.  

2. Rozstrzygnięcie etapu konkursu nastąpi do dnia 26 listopada 2020 r.  

§ 8. Ogłoszenie wyników  

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.  
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2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 26 listopada 2020 r. W tym dniu zostanie zorganizowana prezentacja 

wszystkich nadesłanych zdjęć.  

4. Najlepsze 15 zdjęć łącznie z jesiennego i zaplanowanego na wiosnę  2021 II etapu wędrówek wyeksponujemy w 

ramach wystawy fotograficznej na Uniwersytecie Gdańskim w 2021 roku po zrealizowaniu zaplanowanej drugiej 

(wiosennej) części cyklu spacerów.  

§ 9. Nagrody  

Laureaci trzech najlepszych zgłoszonych na jesienny etap konkursu zostaną nagrodzeni publikacjami Stowarzyszenia 

Güntera Grassa.  

§ 10. Oświadczenia  

1. Wraz z przesłaniem zdjęcia na konkurs, uczestnik oświadcza, że:  

a) akceptuje warunki regulaminu konkursu;  

b) jest wyłącznym autorem zgłoszonego zdjęcia i posiada do niego pełne prawa autorskie; ;  

c) zgłoszona przez niego praca nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, 

praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich.  

2. W przypadku niedochowania przez uczestnika konkursu powyższych obowiązków i naruszenia przez niego 

jakichkolwiek praw do przesłanych zdjęć, uczestnik ponosi za to pełną i wyłączną  odpowiedzialność. W szczególności 

uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać 

skierowane do Organizatorów.  

3. Wraz z przesłaniem zdjęcia na konkurs, uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz w powiązanych z nim celach promocyjnych Organizatora, w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. W 

szczególności Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko 

i/lub pseudonim/nick, miejscowość zamieszkania.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi konkursu przysługuje pełne prawo dostępu do swoich 

danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia oświadczeń w tym zakresie, 

stanowiących załącznik nr 2 do regulaminu.  

§ 11. Licencje i prawa autorskie  

1. Z chwilą zgłoszenia przez uczestnika danej pracy do konkursu, Organizatorzy nabywają nieodpłatną, niewyłączną 

licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wykorzystanie tej pracy 

na wszelkich istniejących polach eksploatacji (w szczególności określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych). Organizatorzy zobowiązują się podawania przy każdorazowym 

wykorzystaniu nazwiska autora zdjęcia. 

2. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć, w momencie przekazania uczestnikowi 

nagrody lub wyróżnienia - nabywają Organizatorzy konkursu. Prawa te przysługują mu bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na wszelkich istniejących polach eksploatacji, w szczególności określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).  

§ 12. Postanowienia końcowe  

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją regulaminu.  

2. Informacje o konkursie http://grass-gdansk.org/2020/09/15/konkurs-fotograficzny-jesienne-wedrowki-z-

gunterem-grassem-fotografia-reporterska/. Pytania:  grass.gdansk@op.pl. 
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