
Regulamin Konkursu Kalendarz Sztutowski 2018 

1. Organizatorem konkursu jest firma Sport Net Media Igor Rudziński, wydawca portalu Sztutowo.com 

2. Celem konkursu jest wybranie najlepszych - 12 zdjęć, które będą ilustrowały 12-stronicowy 
kalendarz na rok 2018. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.  

3. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Gminy Sztutowo, przedstawiać miejsca, zdarzenia, 
imprezy, widoki itp.  

4. Każdy Uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii w całym konkursie. Jeżeli Uczestnik 
prześle więcej niż 5 zdjęć – do konkursu zostanie zakwalifikowanych pierwsze 5 zdjęć nadesłanych 
przez Uczestnika.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane z 
tematem konkursu. 

6. Technika wykonywania prac konkursowych jest dowolna. 

7. Prace należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie: 
http://sztutowo.com/zgloszenie-kalendarz. W formularzu należy podać: 

 tytuł zdjęcia 

 opis zdjęcia (wraz z podaniem miejsca wykonania i orientacyjnej daty wykonania) 

 plik zdjęcia 

 autor zdjęcia 

 numer telefonu 

 adres e-mail 

8. Prace należy nadsyłać w formacie JPG, wykonanych w wymiarach nie mniejszych niż 3072x2304 
pikseli, w pliku nie większym niż 10mb. 

9. Termin nadsyłania prac - od 20.10.2017 do 20.11.2017 godz. 23:59.  

10. Wypełniając formularz Uczestnik oświadcza że posiada pełne prawa autorskie (majątkowe i 
osobiste) do nadesłanych fotografii. 

11. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika 
nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie prac na niżej wymienionych polach eksploatacji: 

 publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem (imię i nazwisko) autora w internetowej galerii 
konkursowej na stronie Sztutowo.com, jej profilu facebook z możliwością komentowania oraz 
oceny pracy przez internautów/czytelników, 

 publiczna ekspozycja prac na stronach internetowych Sztutowo.com wraz z podpisem (imię i 
nazwisko) autora 

 publikacji zdjęć na kalendarzu na rok 2018 wydanym przez Organizatora wraz z podpisem 
(imię i nazwisko) autora 

12 Wyboru najlepszych zdjęć spośród spełniających wymogi formalne (pkt. 3, 4, 5 6 i 7) oraz 
przyporządkowanie ich do poszczególnych miesięcy dokona Komisja powołana przez Organizatora. 
Decyzje Komisji są ostateczne, a wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie do dnia 
31.12.2017.  

13. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie Laureatów i wręczenie nagród nastąpi do dnia 31.12.2017. 
O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną poinformowanie poprzez E-mail oraz 
artykuł na portalu Sztutowo.com  



14. Każda osoba, której zdjęcie zostanie wybrane do ilustracji danego miesiąca z kalendarza zostanie 
Laureatem Konkursu i otrzyma nagrody - 2 x Kalendarz Sztutowski na 2018 rok oraz nagrody 
niespodzianki ufundowane przez Organizatora oraz innych Sponsorów. Szczegółowa lista nagród 
zostanie podana i przekazana laureatom do dnia 31.12.2017. 

15. Nagrody nie podlegają zamianie na inne produkty, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

16. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków 
konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. 

17. Organizator zastrzegają sobie prawo do przerwania lub przełożenia konkursu na kolejny rok w 
przypadku braku wystarczającej ilości zdjęć spełniających warunki Regulaminu. 

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 
poz.833 z póz. zm./. 

19. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie 

 


