
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Farmy wiatrowe w obiektywie” 

 

 

§ 1. Informacje podstawowe 

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Farmy wiatrowe w obiektywie” (dalej: „Konkurs”) jest 

EDP Renewables polska sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 98, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000297181, posiadającą 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1070009277, REGON 

141242863 (dalej: „Organizator”). 

 

2. Cele konkursu: 

a. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią wśród mieszkańców powiatu 

tomaszowskiego. 

b. Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania na 

fotografiach. 

c. Popularyzowanie rozwoju energetyki odnawialnej w powiecie tomaszowskim. 

d. Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy i korzyści wypływających z 

rozwoju elektrowni wiatrowych. 

 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy powiatu tomaszowskiego. Osoby 

niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodziców, 

opiekunów prawnych itp.), którzy obok swoich podopiecznych podpiszą oświadczenie uczestnika 

konkursu (w imieniu niepełnoletniego podopiecznego). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

a) pracownicy EDP Renewables polska sp. z o. o. oraz osoby świadczące na rzecz 

tego podmiotu prace na podstawie umów cywilnoprawnych, 

b) inne osoby współdziałające z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu, 

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej; przez osoby najbliższe rozumie 

się małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

powinowatych a także małżonków tych osób. 

 

 

§ 3. Zasady konkursu 

 

1. Do Konkursu zgłaszane mogą być fotografie w wersji cyfrowej, spełniające wymogi wskazane w 

niniejszym Regulaminie, wykonane na terenie powiatu tomaszowskiego, których tematyka 

związana jest z farmami wiatrowymi. 

2. Do Konkursu Uczestnik może nadesłać nie więcej niż trzy zdjęcia. 

3. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem przez uczestnika Konkursu, 

że jest twórcą nadesłanych fotografii oraz że przysługują mu do nich wszelkie autorskie prawa 

osobiste i majątkowe, jak również, że fotografie nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i zapewniają Organizatorowi Konkursu nieograniczone w 

czasie i przestrzeni prawo do korzystania z przesłanych na Konkurs fotografii, w tym do ich 



prezentowania, obróbki cyfrowej i wykorzystywania tych fotografii w publikacjach w wersji 

elektronicznej i drukowanej. 

5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu i niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

§ 4. Warunki techniczne prac konkursowych 

 

1. Prace w formie elektronicznej, spełniające określone w niniejszym Regulaminie wymogi 

techniczne, należy przesłać do Organizatora Konkursu na adres: konkurs.edpr@gmail.com. 

2. Z uwagi na ograniczenia techniczne skrzynki mailowej, maksymalny rozmiar załączników dla 

jednej wiadomości wynosi 50 MB. Jeżeli jeden uczestnik Konkursu chciałby przesłać kilka prac, 

których łączny rozmiar przekroczy ten limit, możliwe jest przesyłanie prac za pośrednictwem 

zewnętrznego serwisu umożliwiającego udostępnianie plików. 

3. Uczestnicy muszą być w posiadaniu zdjęcia w jakości pozwalającej na wydruk w formacie 30 x 

40 cm.  

• przy 300 dpi rozmiar 4700 px x 3500 px 

• przy 200 dpi rozmiar 3100 px x 2300 px 

• zdjęcie nie mniejsze niż 8 MB z jak najniższą kompresją JPG lub z zapisane w formacie 

np. RAW, CR2 lub NEF. 

4. Wraz z pracami konkursowymi należy przesłać wypełniony i opatrzony czytelnym podpisem 

autora prac (w przypadku osób niepełnoletnich również podpisem jego przedstawiciela 

ustawowego działającego w imieniu niepełnoletniego podopiecznego) oświadczenie uczestnika 

konkursu (załącznik nr 1) w formie skanu dokumentu na adres konkurs.edpr@gmail.com. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej. 

 

 

 

§ 5.Termin nadsyłania prac, ocena prac, ogłoszenie wyników 

 

1. Zdjęcia należy nadsyłać do 6.09.2019 r. 

2. Zdjęcia, które wpłyną do Organizatora po tym terminie nie będą oceniane. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi do dnia 13.09.2019 r. 

3. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 

 

 

 

§ 6. Nagrody 

 

1. Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest Organizator. 

2. Nagrodę główną otrzyma jedna praca spośród wszystkich zgłoszonych. Nagrody dodatkowe 

otrzymają dwie prace. 

3. Dodatkowo wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na plenerowych wystawach fotografii 

zorganizowanych na terenie powiatu tomaszowskiego. 

4. Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Organizator powiadomi mailowo lub 

telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród. 

 

 



§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez 

organizatora. 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie uczestników Konkursu w 

trakcie wykonywania prac konkursowych, które prowadziłoby do naruszenia prawa lub zagrażałoby 

mieniu, zdrowiu lub życiu uczestnika Konkursu lub osób trzecich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO EDPR 

Dane uczestnika Konkursu: 

1. Imię i nazwisko:……………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania:…………………………………………………………. 

3. Numer telefonu:………………………………………………………………. 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

• zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje 

wszystkie jego warunki: 

• jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone 

prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich; 

• uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie 

Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych 

• wyrażam zgodę na przetworzeni moich danych osobowych na potrzeby 

Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018.1000 z dnia 24.05.2018 r. z późniejszymi 

zmianami) – w szczególności na ujawnienie moich danych osobowych na 

wystawach plenerowych, w materiałach promocyjno-reklamowych 

Organizatora oraz w korespondencji dotyczącej wyników Konkursu rozsyłanej 

do innych jego uczestników. 

 

 

 

………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 


