
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ŻYJ ZDROWO” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii.  
2. Partnerem konkursu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. 
3. Konkurs jest organizowany na terenie gmin województwa świętokrzyskiego – wchodzących w skład 

Subregionu Południowego: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, 
Tuczępy, Wiślica, Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota Pińczowska, Bejsce, Czarnocin, 
Opatowiec, Kazimierza Wielka, Skalbmierz. 

4. Ramy czasowe konkursu:  
 Zgłoszenia do konkursu fotografii w formie odbitki fotograficznej lub wydruku cyfrowego: 

01.10.2017 r. – 30.09.2018 r.  
 Ogłoszenie wyników I etapu konkursu: 15.10.2018 r. 
 Ogłoszenie wyników II etapu konkursu: 31.10.2018 r. 

5. Celem konkursu jest promowanie profilaktyki chorób nowotworowych, zachęcenie kobiet 
mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego do wykonywania badań profilaktycznych 
– mammografii oraz do odpowiedzialnej postawy wobec swojego zdrowia.  

6. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii zachęcającej uczestników projektu do 
propagowania takich treści jak: zdrowie kobiety, samobadanie i samoobserwacja swojego 
organizmu, promocja badań profilaktycznych (mammografia), mężczyzna wspierający kobietę w 
profilaktyce raka piersi. 

7. Organizator konkursu zastrzega, że - zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą zawierać treści 
niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, 
obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną. 

8. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie – kobiety i mężczyźni biorący udział w 
projekcie, tj.: spotkaniach edukacyjno- informacyjnych, badaniach profilaktycznych (mammografia) 
- organizowanych w każdej gminie przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii i partnera – 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w ramach projektu: nr 
RPSW.08.02.02 -26-0007/16 „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania 
edukacyjno – informacjne na terenie Subregionu Południowego”. 

9. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym 
regulaminie.  
 

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA W KONKURSIE ORAZ 
PRAC KONKURSOWYCH 

 
1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich, tj. kobiet i mężczyzn biorących udział w 

wymienionym w pkt. I projekcie, zamieszkałych na terenie gmin Subregionu Południowego. 
2. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:  

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do fotografii, 
które przenosi na Organizatora, 

b) w przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na 
rozpowszechnianie ich wizerunku,  

c) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na 
rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie 



autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880), w zakresie 
wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:  

 utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w 
całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w 
formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,  

 wprowadzenie do pamięci komputera,  
 nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, 

nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i 
odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,  

 wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne 
udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki 
multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających 
podobnie,  

 nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po 
utrwaleniu na nośnikach obrazu,  

 nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy 
pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy 
pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od 
standardu, systemu lub formatu,  

 wykorzystanie do promocji projektu i profilaktyki chorób nowotworowych,  
 inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć i 

ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego 
odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub 
przesyłanie za pomocą;  

 dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz 
wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne 
związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania 
utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie 
opracowań.  
d) zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych a jego 

treść jest zgodna z obowiązującym prawem; Osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a 
także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za 
korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na 
stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także 
wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, 
a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako 
współautora czy wykonawcy. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie 
z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich 
związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania 
związane z roszczeniami takich osób. 

e) zezwala Organizatorowi, na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do 
publikacji w: kalendarzu, wystawie, plakacie, serwisie internetowym oraz publikacjach 
związanych z promocją badań profilaktycznych (mammografii);  

f) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,  
g) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).  

3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia autorstwa uczestnika, nienaruszające praw 
autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane. 

4. Każdy z uczestników może zgłosić na przedmiotowy konkurs wyłącznie jedno zdjęcie w formie 
odbitki fotograficznej lub wydruku cyfrowego. Fotografia może być kolorowa lub czarnobiała. 

5. Na odwrocie zdjęcia należy umieścić dane uczestnika konkursu tj. : imię i nazwisko, numer telefonu 
i/lub adres e-mail oraz adres zamieszkania. 

6. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. 



7. W przypadku fotografii różnych osób, należy dołączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku każdej 
osoby.  

8. Konkurs jest dwuetapowy:  
 I etap –  w każdej gminie Subregionu Południowego zostanie wybrane jedno najlepsze zdjęcie, 

za które przyznane zostanie wyróżnienie, 
 II etap – spośród wszystkich wyróżnionych w I etapie zdjęć, Organizator wybiera trzy najlepsze 

zdjęcia w całym Subregionie Południowym, które otrzymują nagrody główne. 
9. Organizator konkursu zastrzega, że w przypadku braku możliwości nagrodzenia i wyróżnienia 

zdjęcia z danej gminy w I etapie konkursu spowodowanej w szczególności nie zgłoszeniem do 
konkursu fotografii z konkretnej gminy Subregionu Południowego, wyróżnienie zostanie przyznane 
pracy (fotografii) wyłonionej z puli zdjęć zgłoszonych z pozostałych gmin Subregionu 
Południowego do konkursu, które nie zostały nagrodzone wyróżnieniem w I etapie.  

10. Zgłoszenia do konkursu należy:  
 wysłać pocztą na adres: Dział Promocji i Profilaktyki,  Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. 

S. Artwińskiego 3, 25 – 734 Kielce z dopiskiem na kopercie „Konkurs fotograficzny”,  
 Lub dostarczyć osobiście: 

a) do cytomammobusa Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 
b) lub do gabinetu cytologicznego/mammograficznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii,  
c) lub na spotkanie edukacyjne w gminie. 

10. Zgłoszenie powinno zawierać: 
 wypełnioną kartę zgłoszenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, mail, wiek 

autora, tytuł zdjęcia), 
 zdjęcie- wydruk cyfrowy lub odbitkę fotograficzną w formacie minimum A-5, 
 zdjęcie w formie pliku cyfrowego (JPG, tiff) na płycie CD (nazwa pliku cyfrowego powinna 

zawierać imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, np.anna_kowalska_badam_piersi.jpg). 
11. Organizatorzy konkursu nie odsyłają nadesłanych płyt CD.  
12. Organizator konkursu zastrzega, że nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora. 
13. Dla skutecznego zgłoszenia decyduje data wpływu do Organizatora konkursu. 
14. Zasady nagradzania: Organizatorzy konkursu przyznają w I etapie konkursu – w każdej gminie 

Subregionu Północnego -  po jednym wyróżnieniu. Z wybranych w I etapie wyróżnionych prac -  
Organizatorzy w II etapie konkursu wybiorą trzy najlepsze zdjęcie i przyznają trzy nagrody główne.  

15. Nagrody w konkursie: 
 I etap -  wyróżnienie za najlepsze zdjęcie w danej gminie:  nagroda rzeczowa – sprzęt 

AGD.  
 II etap – 3 nagrody główne w Subregionie: 2-osobowe vouchery na weekend w SPA. 

16. Laureatów w poszczególnych etapach wyłaniają Organizatorzy na podstawie poniższych kryteriów: 
 zgodność z merytorycznym tematem konkursu i regulaminem, 
 walory artystyczne pracy, 
 optymistyczny przekaz.  

17. Decyzje Organizatora konkursu są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 
18. Ogłoszenie wyników I etapu konkursu nastąpi: 15.10.2018 r., zaś II etapu: 31.10.2018  r. 
19. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  prac zwycięzców Konkursu, jak również wręczenie 

nagród, nastąpi podczas otwarcia głównej wystawy fotograficznej (wernisażu), która odbędzie się w 
Busku - Zdroju w dniu 16.11.2018 r.  

20. Wyróżnione prace (fotografie) oraz  prace zwycięzców Konkursu zostaną zaprezentowane w formie 
elektronicznej w postaci pokazu slajdów na wystawach fotograficznych zorganizowanych w każdej 
gminie Subregionu Południowego w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r.  



21. Nagrody rzeczowe zakupione zostaną w ramach realizacji przez organizatora konkursu  projektu:  
RPSW.08.02.02 -26-0007/16 „Żyj zdrowo– wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania 
edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Południowego”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój 
edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się, 
Poddziałanie RPSW.08.02.02 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. 
 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do wiążącej interpretacji. 
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego podziału 

nagród i wyróżnień. 
3. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 
4. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych Organizatora konkursu oraz partnera. 
6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na ww. stronach internetowych Organizatora konkursu oraz 

partnera. 
7. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest 

jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 
8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub 

we fragmentach w wydawnictwach promocyjnych, okolicznościowych, materiałach prasowych, na 
stronach internetowych lub w inny sposób. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w 
publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych związanych 
z przedmiotowym projektem. 

10. Organizatorzy konkursu skontaktują się telefonicznie lub mailowo z laureatami konkursu w celu 
poinformowania o sposobie odbioru nagród. 

11. Załącznikami do niniejszego regulaminu, stanowiącego jego integralną część, są karta zgłoszenia 
oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku. 

 


