
Regulamin konkursu fotograficznego 
Jubileuszowy Konkurs Fotografii Naukowej 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28, zwany dalej Organizatorem.  

2. Celem konkursu jest popularyzacja badań i osiągnięć naukowych pracowników, doktorantów i 
studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach obchodów jubileuszu 
200-lecia powstania Uniwersytetu Warszawskiego. 

4. Organizatorzy przewidują prezentację wyróżnionych prac na wystawie plenerowej na ogrodzeniu 
Łazienek Królewskich w Warszawie w Al. Ujazdowskich. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 kwietnia 2016 r.   
6. Wyniki konkursu oraz miejsce i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej 

Jubileuszu 200 UW (www.uw200.pl). 
 

II. Uczestnicy 

1. W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Warszawskiego. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
3. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są organizatorzy konkursu oraz członkowie Jury.  
4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 7 prac. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca 

danego uczestnika.  
 
III. Zasady Konkursu 

1. Przedmiotem konkursu będą fotografie powstałe w wyniku prac badawczych i/lub dydaktycznych 
prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. 

2. Do każdej fotografii należy zgłosić krótki opis (max. 400 znaków) w formie popularnonaukowego 
komentarza (plik .doc). 

3. Ze względu na popularyzatorski charakter konkursu i ekspozycję wystawy pokonkursowej w przestrzeni 
publicznej (Al. Ujazdowskie), ważnym kryterium oceny prac zgłoszonych do konkursu będą walory 
estetyczne i atrakcyjność wizualna. 

 
IV. Nagrody 

1. Organizator przewiduje następujące nagrody pieniężne: 
a. I miejsce: 2000 zł 
b. II miejsce: 1500 zł 
c. III miejsce: 1000 zł 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
3. Kwoty nagród są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 
4. Nagrody zostaną wypłacone zwycięzcom konkursu przelewem na wskazany rachunek bankowy w 

terminie 14 dni od dnia przekazania plików, o których mowa z rozdz. V, pkt 3 oraz po podpisaniu 
stosownej umowy. 

5. Wszyscy uczestnicy, których prace zostaną zakwalifikowane do wystawy, otrzymają imienne 
wyróżnienia w formie dyplomów. 

 
 
 

 



V. Nadsyłanie prac 

1. Prace konkursowe w wersji elektronicznej należy przesyłać mailowo jako załącznik w formacie JPG o 
wymiarach pomiędzy 1200 × 800 px a 1600 × 1200 px do dnia 8 kwietnia 2016 roku do godz. 23:59 
na adres konkursfoto@uw.edu.pl.  

2. W opisie pracy konkursowej należy zastosować następujący format nazwy pliku: 
nazwisko_imię_wydział_instytut_nr.jpg (np. Kowalski_Jan_wdinp_id_01.jpg) 

3. Po zakwalifikowaniu pracy do wystawy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć plik o 
wymiarach minimum 2400 × 3600 px, zapis w formacie TIFF (bez kompresji), JPG (z minimalną 
możliwą kompresją) lub RAW w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników. 

4. Wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej należy przesłać wypełnione załączniki: 
a. formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 niniejszego regulaminu),  
b. oświadczenie o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej 

(zał. nr 2 niniejszego regulaminu),  
c. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3 niniejszego 

regulaminu). 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od uczestnika 

pracy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn technicznych. 
 

 
VI. Prawa autorskie 

1. Zgłaszając swoje prace do konkursu uczestnik wyraża zgodę bez ograniczeń czasowych na 
wykorzystanie przesłanych fotografii w całości lub części oraz opisu tekstowego na wszelkich 
dostępnych polach eksploatacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w 
zakresie promocji konkursu i ogłoszenia jego wyników (prezentacja na wystawie pokonkursowej, 
katalog wystawy, uniwersyteckie strony internetowe, informacje prasowe, wydawnictwa reklamowe 
UW, inne).  

2. Autorzy prac, które zostaną zakwalifikowane do wystawy, wyrażają zgodę na udzielenie na rzecz 
Uniwersytetu Warszawskiego nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do fotografii w całości lub części 
oraz opisu tekstowego na wszelkich dostępnych polach eksploatacji na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz poza jej granicami. 

3. Autor zgłaszając prace do konkursu oświadcza, że jest jedynym posiadaczem praw autorskich do 
nadsyłanych fotografii, oraz że nie są one objęte klauzulą tajności. 

 
VII. Jury 

1. Oceny nadesłanych prac i wyłonienia zwycięzców dokona Jury powołane przez Organizatora.  
2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć niespełniających warunków regulaminu konkursu, 

w tym prac posiadających wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt niska rozdzielczość itp.). 
Odrzuceniu mogą ulec również zdjęcia, na których znajdą się dodatkowe znaki, cyfry (np. odautorskie 
znaki wodne, podpisy, ramki).  

3. Decyzja Jury jest ostateczna.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu lub nieprzyznania któregoś z miejsc.  

 
 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Jubileuszu 200-lecia UW (www.uw200.pl). 
2. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że:  

a. akceptuje niniejszy regulamin, 
b. jest autorem fotografii zgłoszonych do konkursu, 
c. posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu prac na uczestnictwo w konkursie, 
d. posiada zgodę osób uwiecznionych na zdjęciach na publikację ich wizerunku. 



3. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące prac konkursowych przyjmuje na 
siebie uczestnik konkursu. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu 
zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz prawo do 
unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

  



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

Warszawa, dnia …………………………… 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………. 

Wydział / Jednostka / Instytut …………………………………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu ……………..……………….. 

e-mail ………………………………………….. 

 

 

 

 

………………………………… 

(podpis) 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

Warszawa, dnia ……………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Uczestnik oświadcza, że do pracy konkursowej przysługuje mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawo 

majątkowe oraz zapewnia, iż praca, stanowiąca przedmiot Konkursu, nie jest obciążona żadnymi 

roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. 

Uczestnik oświadcza, że praca została wykonana osobiście. 

…………………………………… 

 (podpis) 

  



ZAŁĄCZNIK NR 3 

Warszawa, dnia ………………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………….……………………………………………  
(imię, nazwisko) 

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………  
(adres) 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr …………………………………………………  
(nr dowodu)  

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

jedynie dla potrzeb realizacji Konkursu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

………………………………… 

(podpis) 


