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Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Ziemia Cieszyńska w oczach uczniów – Architektura” 

II edycja 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Klub Fotograficzny „START” działający przy Oddziale PTTK 

„Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 56 zwanego dalej Organizatorem przy współpracy 

Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie ul. Mickiewicza 9. 

2. Prace nadesłane na Konkurs powinny tematycznie nawiązywać do architektury, terenów oraz 

charakterystycznych punktów Ziemi Cieszyńskiej po obu stronach Olzy. Z konkursu zostaną wycofane 

prace, które nie nawiązują do tematyki. 

3. Konkurs jest ogólnopolski z udziałem podmiotów zagranicznych przeznaczony dla młodzieży 

szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych .  W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury. 

 

II. Cel Konkursu 

4.  Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno Ziemi Cieszyńskiej 

 postrzeganej przez dzieci i młodzież. 

5.  Promowanie ciekawych miejsc turystycznych oraz historycznych Ziemi Cieszyńskiej . 

 

III. Zasady Konkursu 

6. Czas trwania Konkursu  - od 15 kwietnia do 31 października 2022r. 

7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

8. Zdjęcia należy przesłać w formacie JPG w rozmiarze1920 x 1080 w przeliczeniu 51,88 x 29,18i 

w rozdzielczości 94 piksele/cal na adres  poczty elektronicznej startpttkcieszyn@wp.pl   

9. Zdjęciowe  nie mogą zawierać żadnych dodatkowych napisów oraz dat. 

10. Plik musi być opisany tytułem, imieniem i nazwiskiem. 

11. Każdy uczestnik może przesłać max. 5 zdjęć w kategorii wiekowej oraz po dwa zdjęcia  do 

każdej kategorii „Najlepsze zdjęcia miasta...” 

12. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania wypełnionej Karty Zgłoszenia  na adres 

poczty elektronicznej podanej w punkcie 8. Oraz w przypadku osób niepełnoletnich wypełniony i 

podpisany formularz „KARTA ZGODY RODZICA/ÓW LUB PRAWNEGO 

 OPIEKUNA/ÓW W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM” przez Rodziców/Opiekunów startującego 

nieletniego uczestnika. 



13. Regulamin konkursu znajduje się w siedzibie PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul, Głęboka 56, 

oraz na stronie internetowej Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie http://www.cieszyn.pttk.pl, i 

współorganizatora  Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie  https://mckskoczow.pl/ oraz 

prowadzonych przez nich fan page'ach w mediach społecznościowych a także we wszystkich ich 

materiałach promocyjnych. 

14. Wernisaż wystawy odbędzie się o godzinie 16.00 w dniu 09 grudnia 2022 w Skoczowie w 

Galerii-ARTadres Rynek 18. Wystawa będzie udostępniona do zwiedzania do 13 stycznia 2023r. 

15. Wręczenie nagród odbędzie się o godzinie 18.00 w dniu 09 grudnia w Skoczowie w Teatrze 

Elektrycznym przy ul. Mickiewicza 3. 

16. Prace bez tytułów, bez podpisanej Karty Zgłoszenia lub bez zgody rodziców/opiekunów  nie 

będą dopuszczone do udziału w konkursie. 

17. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że: 
-posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji/lub 

rozpowszechniania; 

-przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

polach ekspozycji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r./jednolity 

tekst Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 roku/, w tym szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, 

wystawach, publikacjach, udostępniania na stronie internetowej Organizatora oraz we wszystkich materiałach 

promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu: 

-nadesłane zdjęcie/-a nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym i nie były publikowane w żadnych 

wydawnictwach; 

-Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję, że: 

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 56, 43-400 

Cieszyn. 

Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wymaganym dla przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu  Fotograficznego 

„Ziemia Cieszyńska w oczach uczniów-Architektura” II edycja 

Niezwłocznie po zakończeniu rozliczenia imprezy dane osobowe zostaną usunięte z naszych zasobów. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 

 

 IV. Rozstrzygnięcie Konkursu 

19. Prace do czasu rozstrzygnięcia Konkursu zostaną zdeponowane przez Organizatora bez prawa 

ich wykorzystania zgodnie do momentu oceny prze Jury. 

20. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o 

przyznaniu lokat. Decyzje Jury są ostateczne. 

21. W skład Jury mogą wchodzić również przedstawiciele sponsorów. 

22. Prace Konkursu będą oceniane i nagrodzone w trzech kategoriach wiekowych: 

Klasy I do III szkół podstawowych 

Klasy IV do VIII szkół podstawowych 

Klasy szkół ponadpodstawowych 

Przewiduje się przyznanie nagród za pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii wiekowej. 

https://mckskoczow.pl/


23. Dodatkowo Burmistrzowie miast Cieszyna, Skoczowa, Wisły, Ustronia, Strumienia oraz 

Czeskiego Cieszyna ufundowali nagrody za: 

Najlepsze zdjęcie Cieszyna 

Najlepsze zdjęcie Skoczowa 

Najlepsze zdjęcie Wisły 

Najlepsze zdjęcie Ustronia 

Najlepsze zdjęcie Strumienia 

Najlepsze zdjęcie Czeskiego Cieszyna 

Kategorie „Najlepsze zdjęcie miast” jest w kategorii open, nie ma podziału na wiek, a nagrody w 

tych że kategoriach są uzależnione od sponsorów. 

24. Organizator przewiduje puchar dla szkoły za największy udział uczniów w konkursie danej 

szkoły. 

25. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi o godzinie 18.00 w dniu 09 grudnia w Skoczowie w Teatrze 

Elektrycznym przy ul. Mickiewicza 3 w trakcie wręczenia nagród. 

 

V. Patronaty, sponsorzy 

26. Patronat Honorowy – Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek 

27. Patronat Honorowy – Burmistrz Miasta Skoczowa Mirosław Sitko 

28. Patronat Honorowy – Burmistrz Miasta Strumienia Anna Grygierek 

29. Patronat Honorowy - Komisja Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK 

30. Sponsor - Starostwo Powiatu Cieszyńskiego 

31. Sponsor – Urząd Miejski w Cieszynie 

32. Sponsor - Urząd Miejski w Skoczowie 

33. Sponsor – Urząd Miejski w Wisle 

34. Sponsor – Urząd Miejski w Ustroniu 

35. Sponsor – Urząd Miejski w Strumieniu 

36. Sponsor – Urząd Miejski w Czeskim Cieszynie 

37. Sponsor- Zarząd Główny PTTK 

38. Sponsor - Miejskie Centrum Kultury INTEGRATOR w Skoczowie 

39. Patronat Medialny OX.PL 

 


