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Regulamin II edycji konkursu fotograficznego 

„Konkurs Fotografii Kulinarnej” 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia II edycji konkursu fotograficznego „Konkurs 

Fotografii Kulinarnej”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Łukowie, ul. Warszawska 88 21-400 

Łuków    www.zs2.lukow.pl 

3. Konkurs został objęty patronatem przez Poradnię Dietetyczną „Dietosfera” z siedzibą 

w Warszawie, ul. Burakowska 16/226, kontakt@dietosfera.pl 

4. Głównym celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat bożonarodzeniowych 

produktów tradycyjnych i lokalnych, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród 

uczestników oraz zachęta amatorów fotografowania do lepszego poznania tradycji 

kulinarnych regionu.  

5. Konkurs promuje atrakcje kulinarne okolic Łukowa, a także upowszechnia modę 

na fotografię kulinarną jako formę podróży przez świat pełen kolorów, struktur, smaków, 

zapachów i kompozycji. 

§ 2. 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej z terenu powiatu 

łukowskiego.   

2. Wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody rodziców 

lub opiekunów prawnych uczestnika na jego udział w Konkursie, zawartej w formularzu 

zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.  

§ 3. 

Zasady Konkursu 

1. Do konkursu można zgłosić dowolną fotograficzną interpretację przedstawienia potrawy 

lub produktu związanego z kulinarnymi tradycjami bożonarodzeniowymi powiatu 

łukowskiego.  

http://www.zs2.lukow.pl/
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2. Nabór zdjęć trwa od dnia ogłoszenia Konkursu do 30 grudnia 2021 r.  

3. Każdy uczestnik może nadesłać 1 zdjęcie. 

4. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest dołączenie do zdjęć skanu 

wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z zawartymi tam 

oświadczeniami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu. 

5. Organizator nie dostarcza produktów/potraw do zdjęć. 

6. Nadesłane zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność 

Uczestnika. 

7. Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż 

lub manipulacji cyfrowej. 

8. Organizator ma prawo nie zakwalifikować do Konkursu zdjęć niezwiązanych z tematem 

Konkursu, zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, 

naruszających prawo polskie lub prawa osób trzecich, wadliwych technicznie, na których 

będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) oraz przesłane poza terminem 

naboru.  

9. Zgłoszenia wypełnione na innych formularzach, niż będące załącznikami do regulaminu, 

nie będą rozpatrywane.  

 

§ 4. 

Warunki techniczne 

1. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w postaci wiadomości e-mail na adres: 

konkursyZS2lukow@gmail.com  do dnia 30 grudnia 2021 r. do godz. 23:59:00. 

1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno ujęcie jednego produktu, potrawy lub napoju. 

2. Zdjęcia przesyłane do Konkursu powinny być o parametrach:  

1) plik w formacie JPG;  

2) rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI; 

3) rozmiar do 5MB; jednak nie mniejszym niż 3000 pxl na dłuższym boku; 

4) nazwa pliku powinna zawierać nazwę sfotografowanego produktu, potrawy lub 

napoju.  

§ 5. 

Komisja Konkursowa 

1. Oceny fotografii dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez 

dyrektora Zespołu Szkół nr 2. 
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2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi  5 osób, w tym jedna z Poradni 

Dietetycznej „Dietosfera”. 

3. Do zadań Komisji należy w szczególności kwalifikacja zdjęć zgłoszonych do Konkursu, 

ich ocena oraz wybór laureatów. 

4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

5. Decyzja Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. W przypadku otrzymania przez organizatorów, Komisję lub któregokolwiek z członków 

Komisji informacji, iż Laureat w jakikolwiek sposób naruszył prawo lub postanowienia 

niniejszego regulaminu, organizatorowi przysługuje prawo do: 

1) wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia 

wątpliwości; 

2) odmowy przekazania lub realizacji nagrody wybranemu Laureatowi Konkursu 

i przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu; 

3) podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w Konkursie. 

 

§ 6. 

Wybór Laureatów 

1. Spośród zdjęć wykonanych przez uczestników Konkursu Komisja oceni i wybierze 

zwycięskie prace. 

2. Komisja może przyznać nagrody specjalne oraz wyróżnienia.  

3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną na podany w 

formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie na podany w formularzu 

zgłoszeniowym numer telefonu. 

4. Lista laureatów, zawierająca imię i nazwisko będzie opublikowana na stronie internetowej 

Zespołu szkół nr 2 www.zs2.lukow.pl do 10 stycznia 2022, a następnie także w prasie 

lokalnej i mediach - w celu popularyzacji Konkursu. 

5. Wystawa nagrodzonych fotografii będzie opublikowana na stronie internetowej Zespołu 

szkół nr 2 www.zs2.lukow.pl oraz na profilach szkoły w mediach społecznościach.  

6. Dodatkowo można będzie otrzymać nagrodę publiczności. Zdjęcia wykonane przez 

uczestników wezmą udział w głosowaniu, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę 

konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się w dniach 10 – 15 stycznia 2022 r. na 

profilu Facebook Organizatora https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-

Szk%C3%B3%C5%82-nr-2-w-%C5%81ukowie-1541772322536218 oraz na Instagramie 

Organizatora https://www.instagram.com/p/CW3wsXXse3N/?utm_medium=copy_link 

 

http://www.zs2.lukow.pl/
http://www.zs2.lukow.pl/
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-nr-2-w-%C5%81ukowie-1541772322536218
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-nr-2-w-%C5%81ukowie-1541772322536218
https://www.instagram.com/p/CW3wsXXse3N/?utm_medium=copy_link
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Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów łącznie na Facebooku i 

Instagramie (lik’ów) otrzyma nagrodę publiczności.  

7. Nagrody dla pięciu wyróżnionych przez Komisję Konkursową prac oraz jednej dla 

zwycięzcy „nagrody publiczności” stanowić będą pamiątkowe dyplomy oraz publikacje o 

tematyce żywieniowej i upominki elektroniczne.     

8. Nagrody zostaną przesłane uczestnikom (na koszt organizatora) za pośrednictwem 

poczty do końca stycznia 2022 r. na adres wskazany w zgłoszeniu.  

§ 7. 

Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia fotografii konkursowej, oświadcza, że 

przysługują mu do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest 

uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także 

przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych 

fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej. 

2. Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do 

korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w 

szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w 

części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu 

cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu; 

2) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie; 

3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą 

nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także 

innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 

4) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, 

elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie 

wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i 

innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie; 

5) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po 

utrwaleniu na nośnikach obrazu; 

6) inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń; 

7) dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz 

wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi 

techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak 



5 

 

również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie 

opracowań. 

3. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, 

umieszczania ich  m.in. na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w 

innej formie w celu popularyzacji Konkursu. 

5. Z tytułu wykorzystania zdjęć autorom nie przysługują honoraria. 

§ 8. 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Konkursu w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie jest 

Dyrektor Szkoły. 

2. Dane osobowe prac autorów będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyłącznie 

w celu realizacji Konkursu, a podanie ich jest dobrowolne stanowi jednak warunek 

zgłoszenia i udziału w I edycji Konkursu Fotografii Kulinarnej organizowanej przez Zespół 

Szkół nr 2 w Łukowie.  

3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. na stronie internetowej 

www.zs2.lukow.pl oraz  lokalnym mediom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje 

prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. 

§ 9. 

Odwołanie Konkursu 

1. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania 

Konkursu w czasie jego trwania. 

2. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace zostaną odesłane autorom i nie będą 

wykorzystywane przez Organizatora. 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

zorganizowanie Konkursu. 

http://www.zs2.lukow.pl/
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator Konkursu. 

4. Regulamin Konkursu dostępny będzie m.in. na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w 

Łukowie. 

5. Wszelkie informacje o Konkursie można otrzymać wysyłając pytania na adres e-mail: 

konkursyZS2lukow@gmail.com. 

 


