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1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Turystyki Aktywnej w Bieruniu 

(http://www.tta.org.pl). 

2. Sponsorem nagród w konkursie jest Laboratorium Fotografii Cyfrowej 

FOTONET (http://www.fotonet.info). 

 
3. W konkursie mogą wziąć udział tylko uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich. 

4. Głównym motywem konkursu jest fotografia sportowa – zdjęcie z III Bieruń 

Bike Maratonu, odbywającego się w dniu 31 sierpnia 2013r. 

5. Każdy z autorów może nadesłać po jednej fotografii. Organizator zastrzega 

sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane 

z tematem konkursu tzn. zdjęcie sportowe z III Bieruń Bike Maratonu. 

6. Technika wykonania prac jest dowolna. 

7. Prace należy nadsyłać poprzez e-mail: bierun.tta@gmail.com  

8. Prace powinny być w formacie JPG o wymiarach minimum 1024x768 

pikseli i maksymalnie w plikach nie przekraczających 2MB. 

9. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem 

o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do przesyłanych 

fotografii. 

10. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez 

Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utworów 

na niżej wymienionych polach eksploatacji:  

a. publiczna ekspozycja prac w galerii pokonkursowej na stronie 

Organizatora;  

b. publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych w celu 

promocji konkursu oraz Bieruń Bike Maratonu. 

11. Zdjęcia należy nadsyłać od 01 września 2013r. do 08 września 2013r. 

do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 września 2013r. 

12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora oraz Sponsora. 

Decyzje jury są ostateczne. 

13. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Organizatora konkursu w dniu 

rozstrzygnięcia konkursu (11 września 2013r.) Wszyscy laureaci zostaną 

powiadomieni o werdykcie jury. 
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14. Wszystkie przesłane na konkurs prace będą opublikowane: 

a. w witrynie Towarzystwa Turystyki Aktywnej www.tta.org.pl  

b. na Facebookowym profilu Towarzystwa Turystyki Aktywnej 

https://www.facebook.com/home.php#!/TTA.Bierun 

c. na Facebookowym profilu III Bieruń Bike Maratonu 

https://www.facebook.com/home.php#!/IIIBierunBikeMaraton 

15. Jury przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia: 

a. Nagrodą główną jest: 

-  wywołanie 3 dowolnych zdjęć do formatu 70x100 (papier matowy, 

błyszczący lub jedwabisty). Pliki dostarcza zwyciężczyni/-ca 

konkursu. Nie muszą one być związane tematycznie z konkursem.  

Pliki można dostarczyć osobiście (do siedziby Sponsora lub za 

pośrednictwem Internetu) 

 + kalendarz na spirali 6+1 (6 kart + okładka z plikami 

konkursowymi (lub innymi - do ustalenia). 

b. Za pierwsze wyróżnienie uczestnik konkursu otrzymuje: 

-  wywołanie 2 zdjęć w formacie do 50x70 (papier matowy, błyszczący, 

jedwabisty). Pliki dostarcza wyróżniona/-y. Nie muszą one być 

związane tematycznie z konkursem.  Pliki można dostarczyć 

osobiście (do siedziby Sponsora lub za pośrednictwem Internetu) 

 + kalendarz na spirali 6+1 (6 kart + okładka z plikami 

konkursowymi (lub innymi - do ustalenia). 

c. Nagrodą za drugie wyróżnienie jest: 

- wywołanie 2 zdjęć w formacie do 30x40 (papier matowy, błyszczący, 

jedwabisty)  

+ kalendarz na spirali 6+1 (6 kart + okładka z plikami 

konkursowymi (lub innymi - do ustalenia). 

16. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent 

pieniężny. 

17. Termin oraz miejsce rozdania nagród opublikowane zostaną na stronie 

Organizatora konkursu w dniu opublikowana wyników (11 września 2013r.) 

Wręczone zostaną wówczas specjalne bony do zrealizowania w laboratorium 

FOTONET), które wymienione zostaną na nagrody wskazane w punkcie 15. 

18. Wysłanie fotografii w odpowiedzi na konkurs jest równoznaczne 

z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do Organizatora konkursu. 

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

20. 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.29.08.1997r. Dz.U. 

Nr 133 poz. 833 z póz. zm./. 

21. Skład Jury: 

Ze strony Organizatora: Pan Dariusz Puczka 

Ze strony Sponsora: Pan Marek Karch 

Ze strony Sponsora: Pani Izabela Małysa 

 
Utworzono: poniedziałek, 27 maja 2013r.  

Autor: Towarzystwo Turystyki Aktywnej w Bieruniu  
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