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Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Architektura piwa – historia browarów” 
I. Postanowienia ogólne 

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

„Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 56 przy współpracy Browaru Zamkowego Cieszyn ul. 

Dojazdowa 2, 43-400 Cieszyn. 

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

oraz terenów charakterystycznych związanych z browarami znajdującymi się na terenie Polski. 

Konkurs dotyczy działających jak i już nie czynnych browarów. Z konkursu zostaną wycofane prace, 

które nie nawiązują do tematyki. 

3. Konkurs jest ogólnopolski przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich .  W Konkursie nie 

mogą brać udziału członkowie jury. 

 

II. Cel Konkursu 

4.  Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na zmiany i rozwój browarnictwa na piękno 

architektury przemysłowej postrzeganej przez turystów. 

5.  Promowanie ciekawych miejsc turystycznych które w ostatnich latach powstają przy 

browarach. 

 

III. Zasady Konkursu 

6. Czas trwania Konkursu  - od 10 maja do 20 sierpnia 2022r. 

7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków zawartych 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. Zdjęcia nie mogą zawierać żadnych dodatkowych napisów oraz dat. 

10. Plik musi być opisany tytułem, imieniem i nazwiskiem 

11. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania wypełnionej Karty Zgłoszenia  na 

adres poczty elektronicznej podanej w punkcie 8, z tytułem Architektura piwa – historia 

browarów 

12. Regulamin konkursu znajduje się w siedzibie PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul, 

Głęboka 56, oraz na stronie internetowej Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie 
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http://www.cieszyn.pttk.pl, i współorganizatora  Browaru Zamkowego Cieszyn oraz prowadzonych 

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

promocyjnych. 

13. Wręczeniem nagród odbędzie się 2-3 września 2022 w Cieszynie podczas 

Cieszyńskiej Jesieni Piwnej w Browarze Zamkowym w Cieszynie. O miejscu wystawy i wręczeniu 

nagród uczestnicy będą dokładnie powiadomieni przez organizatora przed rozdaniem nagród. 

14. Prace bez tytułów, bez podpisanej Karty Zgłoszenia nie będą dopuszczone do udziału 

w konkursie. 

15. 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; 

-wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię,  nazwisko, adres zamieszkania- 

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku /jednolity tekst Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku/ 

z późniejszymi zmianami w zakresie związanych z konkursem. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania 

przyczyn. 

 

 IV. Rozstrzygnięcie Konkursu 

17. Prace do czasu rozstrzygnięcia Konkursu zostaną zdeponowane przez Organizatora 

bez prawa ich wykorzystania zgodnie do momentu oceny prze Jury. 

18. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, które 

zadecyduje o przyznaniu lokat. Decyzje Jury są ostateczne. 

19. W skład Jury mogą wchodzić również przedstawiciele sponsorów. 

20. Fundatorem pucharów jest Klub Fotograficzny „START' 

21. Głównym Fundatorem nagród jest Browar Zamkowy Cieszyn 

Lokata 1 

1. Wystawa na terenie Browaru Zamkowego w kolejnym roku 

2. Kupon na VIP- owskie zwiedzanie Browaru dla 4 osób 

3. Kupon na kolację w restauracji Browaru Zamkowego o wartości 400,00 zł 

4. Zestaw piw Browaru Zamkowego Cieszyn 

5. 2 x Wejściówka VIP na jeden z Browarowych Festiwali w Roku 2023 
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Lokata 2 

1. Kupon na VIP- owskie zwiedzanie Browaru dla 4 osób 

2. Kupon na kolację w restauracji Browaru Zamkowego o wartości 400,00 zł 

3. Zestaw piw Browaru Zamkowego Cieszyn 

Lokata 3 

1. Kupon na VIP- owskie zwiedzanie Browaru dla 4 osób 

2. Kupon na kolację w restauracji Browaru Zamkowego o wartości 200,00 zł 

3. Zestaw piw Browaru Zamkowego Cieszyn 

 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie obchodów Jesieni Piwnej w 

Browarze Zamkowym w Cieszynie 

 

V. Organizatorzy i sponsorzy 

Browar Zamkowy Cieszyn 

Klub Fotograficzny „START” 

 

 

     


