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Regulamin konkursu fotograficznego „Czas na EKO Święta!” organizowanego  

dla szkół i przedszkoli Gminy Strzegom przez firmę ENERIS 

 
 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
Organizatorem konkursu jest firma ENERIS Surowce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres:  
ul. Zagnańska 232 A, 25-563 Kielce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000064208, posiadającej NIP 5272098636 i REGON 012914009. 
 
 
CEL I TEMAT KONKURSU 

 
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Gminy Strzegom 
oraz wspieranie ich kreatywności i twórczości.  
 
Tematem Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej zadany temat konkursu.  
 
 
ZASADY KONKURSU 
 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich szkół i przedszkoli Gminy Strzegom.  
3. Jedna klasa/grupa przedszkolna może przesłać jedno zgłoszenie składające się z maksymalnie 5 zdjęć.  
4. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane. 
5. Fotografie oraz prace na nich ukazane powinny być wykonane samodzielnie. 
6. Zdjęcia nie powinny zawierać wizerunku dzieci, w przeciwnym wypadku wymagana będzie również 

zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udostępnienie wizerunku osoby nieletniej. 
7. Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym lub smartfonem. 
8. Zdjęcia mogą być zapisane w formacie JPEG, PNG, GIF, TIFF.   
9. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących 

z różnych plików. 
10. Zdjęcia należy nadesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki pocztowej email na adres: 

konkurs@eneris.pl 
 
 
TERMINARZ  
 
Ogłoszenie konkursu – 03.03.2023 r. 
Nadsyłanie prac - do 17.03.2023 r. 
Wyniki – do 27.03.2023 r. 
 
Wręczenie nagród przekazane będzie przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego Strzegomia oraz 
przedstawicieli firmy ENERIS. Dokładny termin zostanie ustalony po zakończeniu konkursu oraz wyłonieniu 
laureata. 
 
 
KOMISJA KONKURSOWA 
 
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową. 
2. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków. 
3. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji. 
4. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
5. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji. 
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6.  Zadaniem komisji oceniającej jest: 
a) kwalifikacja zgłoszonych do udziału w konkursie fotografii,  
b) ocena zgłoszonych fotografii, 
c) przyznanie nagród. 

 
 
OCENA PRAC I NAGRODY 
 
1. Komisja Konkursowa wybiera zdjęcia (lub pakiet zdjęć nadesłanych przez daną klasę/grupę), którym 

przydziela I, II i III miejsce. 
2. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: 

a) poprawność merytoryczną (zgodność z tematem), 
b) jakość techniczną i poziom estetyczny prac, 
c) ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe ujęcie tematu). 

3. W konkursie autorom (klasie/grupie) najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody w postaci biletów 
dla całej klasy/grupy do atrakcji spośród: zoo, hydropolis, kina, teatru oraz ekologicznych gier 
planszowych. 

4. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach konkursu na adres poczty elektronicznej, 
z której dokonano zgłoszenia do konkursu. 

5. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora 
oraz Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

 
 
PRAWA AUTORSKIE 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania 

ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystywania ich w innej formie podając dane klasy lub 
numer/nazwę grupy przedszkolnej. 

2. Uczestnicy konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia fotografii do konkursu, oświadczają, że przysługują 
im do niej prawa autorskie. 

3. Nadesłanie fotografii na konkurs poprzez uczestników jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora 
konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu 
nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych na fotografii, 
albowiem utwór spełnia wymogi określone w art. 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach 
pokrewnych. 

4. Poprzez udział w konkursie udzielane jest Organizatorowi nieodpłatna, niewyłączna licencja do 
zgłoszonej fotografii (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz 
terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wprowadzenia utworu do pamięci komputera 
i sieci multimedialnych, w tym Internetu;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w 
tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym 
sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. 

 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W sprawy nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Poprzez przystąpienie do konkursu oświadcza się akceptację Regulaminu konkursu oraz wszystkie 

warunki uczestnictwa w konkursie. 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania konkursu wynikających z nadużyć ze strony 

uczestnika, w tym w szczególności złamania przez uczestnika zasad Regulaminu konkursu, Organizator 
ma prawo wykluczyć danego uczestnika z konkursu. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu uczestnika 
z konkursu nie przysługuje odwołanie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu bez podania przyczyny.  
5. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284).  


