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Regulamin Konkursu  
  

§ 1 

Postanowienia ogólne konkursu 

1. Organizatorem konkursu plastycznego  „Kanał Elbląski w obiektywie wodniaków” (zwanego dalej 
„Konkursem”) jest Boltimor Group Sp. z o.o. ul. Poznaoska 25, 63-005 Kleszczewo oraz 
Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego „NAVICULA” z siedzibą w Łodzi, ul. Zagonowa 51a 
(zwani dalej „Organizatorem”). 

2. Głównym celem konkursu jest wybranie zdjęd o dużym ładunku emocjonalnym i dużej wartości 
artystycznej prezentujących Kanał Elbląski oczami jego użytkowników; zdjęcia stanowid będą częśd 
ekspozycji w Izbie Historii Kanału Elbląskiego w Buczyocu. 

§ 2 

Zasady udziału w konkursie 

1. Konkurs jest bezpłatny, ma charakter otwarty i skierowany jest do  wszystkich użytkowników Kanału 
Elbląskiego.  

2. Przyjmowane będą tylko prace indywidualne. 
3. Fotografie muszą byd pracami autorskimi, nie zgłoszonymi w innych konkursach. 
4. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może zgłosid 5 prac. 
5. Prace konkursowe muszą spełniad poniższe warunki: 

a. fotografia wykonana dowolną techniką,  
b. przedmiotem są obiekty znajdujące się bezpośrednio na Kanale Elbląskim oraz  

w jego otulinie, 
c. przedstawiona na nośniku elektronicznym w rozdzielczości minimum 2500 x 1500 px,  

prace w dużej rozdzielczości mogą byd wykorzystane do wydruków wielkoformatowych, 
d. obiekt jest ciekawie kadrowany, przedstawiony w sposób szczególnie interesujący.   

6. Przekazując pracę uczestnicy składają domyślnie oświadczenia:  
a. o nie zgłoszeniu wykonanej pracy w innych konkursach, 
b. zapewnienie Organizatora o tym, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, 
c. o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna na udział w Konkursie (dla osób niepełnoletnich), 
d. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
e. o przeniesieniu praw autorskich (z uwzględnieniem § 7), 
f. o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu oraz jego akceptacją. 

7. Prace wybrane będą miały umieszczoną sygnaturę autora w widocznym miejscu, nie naruszającym 
przekazu pracy. 
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8. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia 
Konkursu, jednocześnie, poprzez podanie danych osobowych, uczestnik wyraża zgodę  
na opublikowanie jego imienia i nazwiska, notki o autorze oraz pracy konkursowej na stronie 
Internetowej Organizatora oraz mediach. 

9. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

 

§ 3 

Zgłoszenia do Konkursu  

1. Konkurs trwa do 15 marca 2015 roku. 
2. Prace konkursowe należy dostarczyd do 15 marca 2015 roku, liczy się data wpływu na skrzynkę 

pocztową Organizatora. 
3. Prace zostaną przesłane pocztą elektroniczną w formacie 1024 x 768 px na adres 

konkurs@boltimor.pl, z informacją: 
a. imię i nazwisko autora, wiek 
b. nazwa, opis i lokalizacja fotografowanego obiektu 
c. rozdzielczości pliku docelowego. 

4. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
5. Wszystkie nadesłane prace zostaną opatrzone numerem wg kolejności wpływu. 
6. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.navicula.org.pl  

 

§ 4 

Rozstrzygnięcie konkursu  

1. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez Organizatora,  
2. Komisja obradowad będzie w dniu 16 marca 2015 r. 
3. Ocena prac odbędzie się w trzech etapach: 

a. I etap kwalifikowanie prac - Komisja spośród nadesłanych prac zakwalifikuje prace 
spełniające wymogi określone w § 2 ust. 5 Regulaminu, 

b. II etap wybór prac zakwalifikowanych do prezentacji, które zostaną przekazane RZGW  
w Gdaosku na potrzeby ekspozycji w nowej Izbie Historii Kanału Elbląskiego w Buczyocu, 

c. III etap wybór zwycięzcy - spośród zakwalifikowanych prac zostanie wyłoniona jedna, 
zwycięska praca. 

4. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

 

mailto:konkurs@boltimor.pl
http://www.navicula.org.pl/
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§ 5 

Nagrody 

1. Zwycięzca Konkursu oraz inni wyróżnieni twórcy otrzymają nagrody będące w puli nagród w dniu  
rozstrzygnięcia konkursu.  

2. Wszystkie nagrody w Konkursie są nagrodami rzeczowymi a większośd z nich wiąże się z pobytem  
w Krainie Kanału Elbląskiego. 

3. W dniu ogłoszenia konkursu pula nagród stanowi m.in.: 
a. praca zwycięska – iPod touch 16 GB (kolor do wyboru) 
b. pozostałe wybrane prace – mapy i przewodniki po szlakach regionu Kanału Elbląskiego oraz 

nagrody regionalne ufundowane przez samorządy i RZGW Gdaosk 

§ 6 

Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 17 marca 2015 r. 
3. O wynikach Konkursu wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie po zakooczeniu prac 

Komisji Konkursowej pocztą elektroniczną, wraz z prośbą o niezwłoczne przesłanie plików 
docelowych. Prace w formacie docelowym muszą zostad przesłane do dnia 20 marca 2015 r., 
nadesłanie pracy po tym terminie eliminuje ja z umieszczenia w ekspozycji w Izbie Historii Kanału 
Elbląskiego w Buczyocu. 

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane, po ich oficjalnym ogłoszeniu, na stronie internetowej 
Organizatora oraz w mediach, nie tylko patronów medialnych. 

§ 7 

Postępowanie pokonkursowe 

1. Praca Zwycięzcy Konkursu po jej wybraniu staje się własnością Organizatora, Twórca na podstawie 
udzielonej zgody przekazuje Organizatorowi wszelkie do niej prawa. 

2. Wszystkie zgłoszone prace zostaną utrwalone podczas specjalnej sesji pokonkursowej, na podstawie 
udzielonej przez twórców zgody Organizator ma prawo do: 

a. utrwalania, 
b. zwielokrotniania każdą techniką, w szczególności techniką drukarską  

lub cyfrową, 
c. wprowadzania do obrotu w każdej formie, w szczególności w formie drukowanej  

lub cyfrowej,  
d. publikowania w każdej formie, 
e. udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mied dostęp do prac w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, w tym w szczególności w formie cyfrowej oraz na wystawach 
pokonkursowych, 

f. posługiwania się nią we wszelkich zgodnych z prawem celach marketingowych. 
3. Wszystkie wybrane prace zostaną przekazane RZGW Gdaosk jako składnik ekspozycji w Izbie Historii 

Kanału Elbląskiego w Buczyocu. 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 
3. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w Konkursie. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych  

w celach promocyjnych. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 


