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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 „Człowiek Wolny” 

230 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 maja 

 

Konstytucja 3 Maja kształtowała ustrój Rzeczypospolitej zaledwie przez 

kilkanaście miesięcy. Po jej upadku stała się niedoścignionym wzorem  

i symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli. 

Rankiem 3 maja 1791 r. po otwarciu obrad sejmowych odczytano odpowiednio dobrane depesze 

dyplomatyczne wskazujące, że Polsce grozi kolejny rozbiór. Ignacy Potocki zwrócił się do króla: „abyś 

nam odkrył widoki swoje ku ratowaniu ojczyzny”. Poniatowski odparł, że jest nim uchwalenie wielkiej 

reformy. Natychmiast przegłosowano uchwalenie Ustawy Rządowej. Król zaprzysiągł konstytucję: 

„Przysięgłem Bogu, żałować tego nie będę”. 

 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs 

fotograficzny pn. „Człowiek Wolny” - 230 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. 

2. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kole, reprezentowane przez 

Starostę Kolskiego, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło 

3. Celem konkursu jest wzbudzenie chęci zgłębiania wiedzy historycznej, odnalezienie 

wspólnego mianownika „Człowieka Wolnego” w dwóch różnych rzeczywistościach 

1791/2021, popularyzacja dziedzin sztuk i technik plastycznych, pobudzanie inwencji 

twórczej, wyrabianie poczucia estetyki, inspirowanie do twórczych poszukiwań. 

 

§2 

Warunki ogólne 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która do 21 maja 2021 r., prześle na adres: 

k.nowicka@starostwokolskie.pl, e-maila z jednym zdjęciem przedstawiającym 

człowieka wolnego 230 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Ponadto w 

korespondencji e-mailowej muszą znaleźć się zeskanowane po wypełnieniu i 

podpisaniu oświadczenia, będące załącznikami do niniejszego regulaminu. W tytule  

3. e-maila należy wpisać: „Człowiek Wolny” oraz imię i nazwisko autora pracy. 

4. Praca ma mieć charakter indywidualny i musi być opatrzona tytułem. 

5. Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnich mieszkańców powiatu kolskiego, 

oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kolskiego. 



2 
 

6. Przedmiotem konkursu jest wykonana przez uczestników  fotografia, którą należy 

dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: k.nowicka@starostwokolskie.pl, do 21 

maja br., do godziny 15:00. 

7. Tematem zdjęcia jest wizerunek człowieka, który skojarzy się, bądź odniesie do 

człowieka wolnego 230 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 maja widzianego oczyma 

uczestnika konkursu. Akceptowane będą prace zarówno czarno-białe jak i kolorowe 

w formacie JPG nie przekraczające 10 MB. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. 

Dozwolone jest edytowanie zdjęć, mające na celu wydobycie jego znaczenia (np. 

kadrowanie, kontrast, nasycenie barw). Fotomontaż jest zabroniony. Pomysłowość 

pozostawiamy autorom zdjęć. 

8. Nadesłanie pracy, jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jego 

autorem oraz, że do chwili otwarcia wystawy, zdjęcie nie było publikowane  

i udostępniane. 

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez autora lub 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, (gdy uczestnik jest niepełnoletni), na 

nieodpłatną publikację jego wizerunku przez Organizatora konkursu na dowolnych 

polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego. 

 

§3 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace konkursowe oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja 

oceniać będzie: 

a) zgodność pracy z tematem, 

b) unikatowość zdjęcia, 

c) wykazaną kreatywność, 

d) atrakcyjność wizualną i estetyczną zdjęcia, 

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Komisja 

Konkursowa przyzna jedną nagrodę równorzędną w każdej kategorii (w przypadku 

wyrównanego poziomu prac Komisja zastrzega sobie inny sposób przyznania 

nagród).Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia. 

3. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.starostwokolskie.pl  dnia 25.05.2021 r., oraz facebookowym profilu Powiatu 

Kolskiego. 

4. O dokładnej dacie i godzinie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną 

powiadomieni telefonicznie.  
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§ 4 

Prawa autorskie 

1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że 

przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, 

a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne 

zgłoszonej pracy konkursowej. 

2. Organizator jest zobowiązany do respektowania autorskich praw osobistych do 

Utworu, w szczególności jest zobowiązany do każdorazowego oznaczania autorstwa 

Utworu. 

3. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik 

nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Starostwo 

Powiatowe w Kole prawa autorskie i majątkowe do tej pracy, w rozumieniu 

przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  

4. w zakresach: 

a) rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne 

prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie  

i remitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

b) utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką  

i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych, 

c) przechowywania i przekazywania pracy konkursowej, w tym  

w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, 

przesyłanie jej z wykorzystaniem Internetu, 

d) obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono, w tym 

w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, 

odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie  

na innych podstawach, 

e) przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany  

w utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik konkursu/opiekun prawny/nauczyciel dokonując zgłoszenia do konkursu, 

akceptuje wszystkie zasady konkursu określone niniejszym regulaminem. 

2. Uczestnik konkursu/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku – 

zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-

informacyjnych Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, 

także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia. 
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu  

w każdym czasie bez podania przyczyny. 

5. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz 

warunki prowadzenia konkursu. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzję 

podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.starostwokolskie.pl . 

7. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać w dniach: pn.-pt.,  

w godz. 8:00 - 15:00 pod numerem telefonu 63 26 17 823 lub wysyłając zapytanie na 

adres e-mail:  k.nowicka@starostwokolskie.pl 

 

ZAPRASZAMY  

do udziału w konkursie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia 

2. Klauzula informacyjna wraz z zgodami 
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