
KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Góry – moje miejsce na ziemi...” szczegółowy regulamin:

A. Cel konkursu i ogólne zasady:
1. Celem konkursu organizowanego na łamach witryny www.s-nikiel-mojegory.pl pod hasłem: „Góry – moje 

miejsce  na  ziemi...”  jest  promowanie  piękna  gór,  oraz  jego  osobistej  interpretacji  wyrażanej  za  pomocą  
fotografii. 

2. Konkurs ma charakter cykliczny i będzie się odbywał na łamach strony raz do roku, w okresie ogłaszanym 
wcześniej na wymienionej wyżej witrynie.

3. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć każda osoba, również niepełnoletnia, jednaka w przypadku 
tych  ostatnich  konieczna  będzie  zgoda  rodziców,  na  udostępnienie  danych  osobowych  (druk  zgody  do 
pobrania <TUTAJ>). Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać pocztą na adres organizatora konkursu 
– Sebastian Nikiel ul. Jaracza 1/2 43-300 Bielsko-Biała, lub przesłać na mail konkursowy konkurs.foto@s-
nikiel-mojegory.pl, jako skan podpisanego dokumentu (jako załącznik do nadesłanych zdjęć). 

4. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno fotoamatorów, jak i osób zajmujących się 
fotografią zawodowo, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego.

5. Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się wyłącznie na terenie całej Polski, dopuszcza się jednak udział osób 
spoza  granic  kraju,  jednak  w  przypadku  zdobycia  przez  nich  w  konkursie  nagród,  należy  liczyć  się  z 
koniecznością  pokrycia  części  kosztów  (różnicy  pomiędzy  kosztem  wysyłki  krajowej,  a  zagranicznej)  
wynikających z przesyłki nagrody poza teren polski. 

6. Konkurs ma charakter trzy etapowy: zgłoszenie prac konkursowych, głosowanie i ocena prac przez jury, oraz 
ogłoszenie wyników i poinformowanie o nich osób nagrodzonych. 

7. Wyłącznym organizatorem konkursu fotograficznego „Góry – moje  miejsce na ziemi...”  jest  właściciel  i  
administrator witryny www.s-nikiel-mojegory.pl – Sebastian Nikiel.

8. Udostępnione dane personalne wymagane by móc wziąć udział w konkursie w tym: e-mail, imię i nazwisko, 
oraz  adres  pocztowy  osób  nagrodzonych  pod  który  zostaną  wysłane  nagrody,  pozostaje  do  wyłącznej  
wiadomości administratora i w żaden sposób nie będę udostępniane osobo trzecim. 

9. Wszystkie nagrody w konkursie są ufundowane przez administratora witryny www.s-nikiel-  mojegory.pl   bez 
udziału firm trzecich.
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10. Patronem  medialnym  konkursu  fotograficznego  „Góry  –  moje  miejsce  na  ziemi...”  jest  portal 
www.konkursfotograficzny.info 

11. Nad przebiegiem konkursu, oraz wyłonieniem zwycięzców czuwać będzie trzy osobowe jury w składzie:
• Sebastian Nikiel / Przewodniczący Jury / strona domowa: www.s-nikiel-mojegory.pl 
• Piotr Dziki / Członek Jury / strona domowa: www.zuziawdrodze.cba.pl
• Szymon Baron / Członek Jury / strona internetowa: www.szymek.ptt.org.pl 

B. Zasady udziału:
1. Każdy uczestnik konkursu fotograficznego może nadesłać maksymalnie trzy fotografie, związane z tematyką 

konkursową, czyli odnoszące się do piękna gór, oraz uczuć jakie piękno to wywołuje, interpretacja tych cech 
jest sprawą wyłącznie indywidualną. 

2. Każde zdjęcie musi mieć minimum 1024px szerokości oraz 720px wysokości, przy czym ich waga nie może 
przekraczać 2mb dla jednego zdjęcia. 

3. Zdjęcia należy wysłać w postaci elektronicznej w dowolnych formatach graficznych, jako załącznik do e-
maila na adres: konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl 

4. W wiadomości prócz zdjęć należy podać dane w kolejności dodawania zdjęć:
• tytuł zdjęcia
• miejsce i datę wykonania
• Imię i nazwisko autora
• LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej, o ile nie chcemy by były prezentowane 

pod naszym imieniem i nazwiskiem
• mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia (z danymi jakim aparatem zostało wykonane, co 

przedstawia sfotografowana scena / obiekt, przy czym nie jest to obowiązkowe)

5. Do konkursu można zgłaszać również zdjęcia panoramiczne dla których minimalna szerokość pozioma to 
2048px i  pionowa  1024px,  dopuszcza  się  również  prace  czarno-białe,  wykonane  w odcieniu  sepii,  oraz 
zdjęcia HDR. 

6. Zgłaszane zdjęcia nie muszą pochodzić z okresu trwania konkursu, mogą być starsze.

7. Zabrania  się  dokonywania  głębszych  zmian  w  zdjęciach,  za  pomocą  programów  do  obróbki  zdjęć,  
dopuszczalne  są  jedynie  niewielkie  podstawowe  korekty jak:  zmiana  kontrastu,  poprawa  balansu  bieli  i 
nasycenia,  oraz  kadrowanie.  Zdjęcia  noszące  cechy  innych  od  wymienionych  ingerencji  będą 
dyskwalifikowane z konkursu. Decyzja o zdyskwalifikowaniu jest podejmowana przez Jury konkursowe i jest 
ostateczna. 

8. Również  zdjęcia  o  wyjątkowo  niskich  walorach  estetycznych,  obraźliwe,  bądź  naruszające  prawo,  będą 
dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez informowania o tym osób które nadesłały takie fotografie. 

9. Zgłaszane  na  konkurs  prace  nie  mogą  być  równocześnie  zgłoszone  do  innych,  trwających  równolegle 
konkursów, ani też być już na takowych nagradzane. 

10. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu w żaden sposób nie zmienia, ani nie ogranicza praw autorskich właściciela 
zdjęcia, organizator zobowiązuje się do niewykorzystywania ich bez zgody autora, a jedyną dopuszczalną  
formą prezentacji zgłoszonych prac jest ich zamieszczenia w galerii konkursowej i po konkursowej na łamach  
witryny www.s-nikiel-mojegory.pl. 

11. Autor zdjęcia zgłaszając je do konkursu musi posiadać pełnię praw autorskich do niego, oraz do elementów 
przedstawionych na fotografii, o ile podlegają one ustawie prawnej takiej zgody wymagającej. 

C.Terminarz i przebieg konkursu:
1. Prace konkursowe można zgłaszać od 15.04.2013 do 15.06.2013 do godziny 24:00 (decyduje godzina i data 

wpłynięcia maila).

2 CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel                                                                          Konkurs – „Góry – moje miejsce na ziemi...”

http://www.s-nikiel-mojegory.pl/
mailto:konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl
http://www.szymek.ptt.org.pl/
http://www.zuziawdrodze.cba.pl/
http://www.s-nikiel-mojegory.pl/
http://www.konkursfotograficzny.info/


2. Równoległe, podczas trwania konkursu, zgłoszone prace, spełniające wyżej wymienione wymogi techniczne, 
oraz nie noszące znamion zabronionej ingerencji, będą zamieszczane w galerii konkursowej, w przeciągu 72 
godzin od chwili otrzymania maila z załączonymi zdjęciami, jednak organizator dołoży wszelkich starań by 
zdjęcia trafiały do galerii jak najszybciej. 

3. Po zamknięciu etapu zgłaszania prac to jest 15.06.2013 nastąpi II etap konkursu – głosowanie i obrady Jury,  
podczas których wyłonieni zostaną zwycięscy, oraz osoby wyróżnione. Jury zastrzega sobie prawo do nie 
przyznania nagród głównych, jeśli nie uda się takiego wyłonić, oraz nie przyznawania wyróżnień, jeśli żadne 
ze  zdjęć  zgłoszonych  do  konkursu  nie  będzie  przedstawiało  odpowiedniego  poziomu  artystycznego  i  
warsztatowego. Etap głosowania trwać będzie od 15.06.2013 do 31.06.2013.

4. Po zakończeniu głosowania przez Jury, na stronie konkursowej, zostaną ogłoszeni zwycięscy konkursu – co 
będzie miało miejsce 07.07.2013. 

5. Po  zakończeniu  obrad  i  ogłoszeniu  wyników osoby nagrodzone  zostaną  powiadomione  o  wyniku,  oraz 
poproszone  o  podanie  adresu  pod który zostaną  wysłane  nagrody.  Uwaga  –  jeśli  osoby nagrodzone  nie 
skontaktują się i nie podadzą rzeczowego adresu w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników – to jest 
14.07.2013 nagrody będą przekazane na poczet kolejnych konkursów. 

D.Nagrody i wyróżnienia:
1. W konkursie fotograficznym „Góry – moje miejsce na ziemi...” przyznane zostaną trzy nagrody główne, oraz 

trzy wyróżnienia.

2. Nagrody główne:
• Miejsce I – dyplom / dwa egzemplarze autorskiego tomiku poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” /  kubek 

termiczny  firmy  PROMIS  pojemność  450ml  /  wielofunkcyjne  pióro  3w1  LENS  PEN  do  czyszczenia 
obiektywów, ekranów, oraz korpusów aparatów fotograficznych i  innych urządzeń elektronicznych /  atlas  
map  drogowych,  miast,  nartostrad,  oraz  pieszych  szlaków  górskich  ALP  wydawnictwa  Pilot  /  atlas 
kieszonkowy Tatry Polskie wydawnictwa Sygnatura

• Miejsce  II –  dyplom /  dwa  egzemplarze  autorskiego  tomiku  poezji  Sebastiana  Nikiel  „Na  krawędzi”  / 
skarpety trekingowe firmy Hi-Tec rozmiar: 40-46 / wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia 
obiektywów, ekranów, oraz korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych / mapa -  
Tatry wydawnictwa Galileos / atlas kieszonkowy Tatry Polskie wydawnictwa Sygnatura

• Miejsce III – dyplom / autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” / wielofunkcyjne pióro 3w1  
LENS  PEN  do  czyszczenia  obiektywów,  ekranów,  oraz  korpusów  aparatów  fotograficznych  i  innych 
urządzeń elektronicznych / etui na filtry fotograficzne (mieści trzy filtry o maksymalnej średnicy 58mm) /  
mapa turystyczna 3D „Idziemy na Orlą Perć” wydawnictwa Sygnatura / mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie 
– od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia

3. Wyróżnienia:
• Wyróżnienie I – dyplom / autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel /  dwie książki: „Lustrzanki Cyfrowe – 

Robienie zdjęć” i „Lustrzanki Cyfrowe – Ekspozycja” / mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia 
po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia / przewodnik turystyczny „7 dni w Ujsołach”

• Wyróżnienie  II –  dyplom /  autorski  tomik  poezji  Sebastiana  Nikiel  /  książka:  „Lustrzanki  Cyfrowe  – 
Fotografia barwna” / mapa turystyczna 3D „Idziemy na Orlą Perć” wydawnictwa Sygnatura

• Wyróżnienie  III –  dyplom /  autorski  tomik  poezji  Sebastiana  Nikiel  /  książka:  „Lustrzanki  Cyfrowe  – 
Fotografia czarno-biała” / mapa turystyczna 3D „Idziemy na Orlą Perć” wydawnictwa Sygnatura

4. Przyznane przez Jury nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz inne nagrody,  a decyzja Jury o  
podziale nagród jest ostateczna. 

E. Postanowienia końcowe regulaminu:
1. Dopuszcza  się  zmiany  w  terminarzu  trwania  konkursu,  w  tym  przedłużenie  okresu  zgłaszania  prac  

konkursowych, w przypadku małej ilości zgłoszonych fotografii, jednak informacja o takich zmianach będzie  
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publikowana z wyprzedzeniem na łamach witryny www.s-nikiel-mojegory.pl oraz jej wszystkich profilach na 
portalach społecznościowych (NK, Facebook, Twitter, MySpace).

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz zobowiązaniem do jego 
przestrzegania. 

3. Kwestie  nie  rozstrzygnięte  w  regulaminie  regulują  odpowiednie  przepisy  polskiego  prawa  kodeksu 
cywilnego. 

regulamin opracował: Sebastian Nikiel 

 www.s-nikiel-mojegory.pl

NAGORDY:

                 MIEJSCE I                         MIEJSCE II                   MIEJSCE III

              
          WYRÓ NIENIE I               WYRÓ NIENIE II            WYRÓ NIENIE III Ż Ż Ż
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