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Regulamin konkursu fotograficznego „Cześć Polsko!” 
 

I. Organizator i czas trwania konkursu 
 

1.1 Organizatorem konkursu fotograficznego „Cześć Polsko” , zwanego dalej 
„Konkursem” jest Aleja Kultury Sp. z o.o., zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2 Konkurs rozpoczyna się 4 listopada  2010 r. i trwa do 12 grudnia 2010 r. 

1.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.2. 

 

II. Cel i tematyka konkursu 
 

2.1 Celem Konkursu jest pozyskanie zbioru fotografii, z którego zostanie wykonana 
wystawa planszowa pokazywana w stolicach świata i miastach Europy z okazji polskiej 
prezydencji w Unii Europejskiej 

2.2 Tematyką Konkursu jest pozytywny obraz naszego kraju i przekaz pozytywnego 
myślenia o jego mieszkańcach i o tym co uczestnikowi Konkursu w Polsce się podoba 
najbardziej. Obraz Polski za granicą, od chwili jej wejścia do Unii Europejskiej, zmienił 
się na korzyść. Jednak w powszechnie dostępnej w masowych mediach ikonografii 
Polska nadal nie funkcjonuje jako kraj nowoczesny, pełen bogatej kultury i natury. 
Chcemy ukazać Polskę jako barwny kraj, zamieszkały przez ludzi mających marzenia i 
potrafiący je realizować. Zorganizowanie wystawy fotograficznej o współczesnej Polsce 
jest szansą pokazania specyfiki naszego kraju, uwydatniając jednocześnie to wszystko 
co łączy ją z innymi krajami Europy. Założeniem regulaminu jest, aby plonem Konkursu 
stał się zbiór obrazów prezentujących Polskę i Jej mieszkańców w ciekawy i pozytywny 
sposób. Fotografie powinny przekazywać obraz Polski jaką chcielibyśmy się pochwalić, 
z jakiej jesteśmy dumni. 

 

III. Uczestnicy konkursu 
 

3.1 Konkurs jest związany z promocją Polski przy okazji sprawowania przez nią 
Prezydencji w Unii Europejskiej między lipcem a grudniem 2011. Uczestnik Konkursu 
wyraża zgodę na eksponowanie zgłoszonych fotografii na wystawie wym. w ust. 2.1. 

3.2 Uczestnikiem Konkursu może być każdy z wyjątkiem członków komisji konkursowej, 
członków ich rodzin i osób im najbliższych w rozumieniu przepisów  
z art. 115 § 11 Kodeksu Karnego. 

3.3 Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, 
które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych 
przedstawicieli ustawowych. 

 
IV. Zgłaszanie prac 

 

4.1 Uczestnik Konkursu pobiera ze stron wymienionych w ust. 7.1 formularz zgłoszeniowy, 

który po wypełnieniu wysyła jako PDF na adres: hellopoland@uw.edu.pl. Wraz z 

potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, uczestnik otrzyma hasło umożliwiające 
umieszczenie zgłaszanej fotografii na serwerze: ftp://www.lis.uw.edu.pl/  

4.2 Każda z nadesłanych fotografii musi zawierać w następujący opis (zawarty w 
formularzu zgłoszeniowym): 

mailto:hellopoland@uw.edu.pl
ftp://www.lis.uw.edu.pl/
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- dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres, PESEL) 
- numer telefonu, e-mail adres, 
- tytuł fotografii, 
- datę i miejsce wykonania fotografii, 
- maksymalnie dwuzdaniowy opis fotografii. 

 
4.3 Zgłoszenia prac będą przyjmowane od 12 listopada do 12 grudnia 2010 r.  

4.4 Zdjęcia powinny mieć rozdzielczość minimum 70 dpi  
przy wielkości 1:1 do wydruku 70 x 100 cm  
rekomendowana rozdzielczość 150dpi 
rekomendowany format zapisu TIFF z kompresją LZW w ostateczności JPG 
RGB lub CMYK pod Euroscale v2 
 

4.5 Zgłaszane prace należy przesyłać wyłącznie  na serwer: ftp://www.lis.uw.edu.pl/ 
 
4.6 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym  

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 
obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za 
wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, 
obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających 
przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do  prywatności, 
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez 
zgody uprawnionych. 

4.7 Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach 
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na 
rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, a 
zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie nie spełniające wymagań 
konkursowych zostanie zdyskwalifikowane. 

4.8 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane  
w żadnym innym konkursie. 

4.9 W przypadku, o którym mowa w punkcie 3.3, zgłoszenie powinno zawierać zgodę 
przedstawiciela ustawowego, o której mowa w powołanym punkcie.  

 
V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

 
5.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 

Organizatora. 

5.2 Skład Jury:  

- Chris Niedenthal  - przewodniczący   
- Tadeusz Rolke    
- Andrzej Świetlik   
-     Przedstawiciel Wydziału Grafiki ASP w Warszawie 
-     Przedstawiciel MSZ 
-     Antoni Rodowicz – współorganizator Konkursu i kurator wystawy 
 

5.3 Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę 
jakość, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych fotografii.  

5.4 Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i 
trzecie miejsce. 

5.5 Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas 
obrad. 

ftp://www.lis.uw.edu.pl/
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5.6 Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

5.7 O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i 
drogą elektroniczną. 

5.8 Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach wymienionych w punkcie 7.1 

5.9 Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronach wymienionych w 
punkcie 7.1 

5.10 Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas 
otwarcia wystawy w Warszawie. O terminie i miejscu wystawy, laureaci zostaną 
powiadomieni e-mailem. 

 
VI. Nagrody 

 
6.1 Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody (brutto): 

- za zajęcie I miejsca – 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) 

- za zajęcie II miejsca – 6 500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) 

- za zajęcie III miejsca – 3 500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) 

Jury ma prawo do innego podziału puli nagród 

 
6.2 Zwycięzcom Konkursu podczas uroczystego wręczenia nagród zostaną przekazane 

symboliczne czeki – a nagrody w ciągu 14 dni roboczych będą przelane na  konta 
podane przez Zwycięzców. 

 
VII. Postanowienia końcowe 

 
7.1 Regulamin Konkursu i Formularze Zgłoszeniowe Konkursu dostępne są na stronach 

internetowych: 

www.msz.gov.pl  

www.lis.uw.edu.pl  

www.asp.waw.pl  

www.zpaf.pl oraz, w siedzibie ZPAF w Warszawie ul. Plac Zamkowy 8 

7.2 W sprawach nie uregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

7.3 Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych 
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.) 

7.4 Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest 
jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego 
regulaminu. 

 
 
Organizator 

 

Warszawa, 4 Listopada  2010 


