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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Parowozowe Impresje 2019” 

Wolsztyńskie lokomotywy parowe w obiektywie miłośników 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami Konkursu jest Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego 
Parowozownia Wolsztyn, Urząd Miejski w Wolsztynie oraz Wolsztyński Dom Kultury. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla miłośników kolei i ma zasięg międzynarodowy. 

3. Fotografie należy nadsyłać do dnia 12.04.2019 roku do godziny 23:59. Wyniki zostaną 
podane w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia Konkursu. Wyniki Konkursu oraz 
dokładne miejsce i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie 
www.parowozowniawolsztyn.pl oraz na profilu Parowozowni na Facebooku 
https://www.facebook.com/ParowozowniaWolsztyn/. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się dnia 4.05.2019 roku przed rozpoczęciem Parady 
Parowozów. 

II. Uczestnicy 

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, które uzyskały 
pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w Konkursie. 

2. Z udziału w konkursie wyłączeni są Organizatorzy, Jury oraz osoby zatrudnione przez 
Organizatora na podstawie umowy o pracę lub wykonujące na rzecz Organizatora 
jakiekolwiek usługi na podstawie dowolnego stosunku cywilnoprawnego, a także 
członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. 

3. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 1 pracę. Uczestnik, który przyśle więcej niż jedną 
fotografię zostanie zdyskwalifikowany. 
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III. Zasady konkursu 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie fotografii własnego autorstwa, której 
głównym bohaterem będzie wolsztyński parowóz pod parą lub ujęcie ukazujące codzienną 
pracę warsztatu i maszynistów Parowozowni Wolsztyn. 

2. Celem konkursu jest ukazanie za pomocą technik fotograficznych piękna wolsztyńskich 
lokomotyw parowych oraz wyjątkowości miejsca, jakim jest Parowozownia Wolsztyn. 

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w wyniku wyraźnej 
ingerencji graficznej będą odrzucone. 

Dopuszcza się: 
 Konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe lub sepię, nakładanie kolorowych 

filtrów itp. 

 Korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie) 

4. Nie będą akceptowane prace: 

 Z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 

 Powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże) 

 
IV. Nadsyłanie prac 

1. Prace konkursowe należy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
http://www.wolsztyn.pl/konkurs.html. 

2. Prace muszą spełniać następujące wymogi: 

 Minimalne wymiary 1600 x 1200 px 

 Format JPG, PDF, PNG, TIFF 

 W przypadku nadesłania zdjęć poddanych konwersji uczestnik musi załączyć 
również oryginalne zdjęcie 

 Na stronie konkursowej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 

 

 

 



 

 
Parowozownia Wolsztyn, ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn 
REGON: 365338207, NIP: 9231701842 
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
Organizatorzy: Województwo Wielkopolskie, Miasto Wolsztyn Powiat 
Wolsztyński. Współorganizator: PKP CARGO S.A. 
info@parowozowniawolsztyn.pl  www.parowozowniawolsztyn.pl     

 

V. Jury 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatorów. 

2. W skład Jury wejdą: 

I. Przedstawiciel Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn 

II. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Wolsztynie 

III. Przedstawiciel Domu Kultury w Wolsztynie 

IV. Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni 

V. Przedstawiciel Studio Żuczek Film 

3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub 
niespełniających jego innych zasad. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace 
zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu 
podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki). 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

 

VI. Nagrody 

1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz 
zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

2. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronach organizatorów i ich portalach 
społecznościowych. 

3. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wernisażu zorganizowanym w przestrzeni 
Parowozowni Wolsztyn dnia 4.05.2019 roku przed otwarciem Parady Parowozów. 

4. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową. 

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym 
wizerunkowych, przez Parowozownię Wolsztyn Instytucję Kultury Województwa 
Wielkopolskiego, ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn, zawartych w dokumentach 
zgłoszeniowych, w celu przeprowadzenia Konkursu. 
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2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujmy, że: 

a) Administratorem danych osobowych jest: 
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego 
(ul. Fabryczna 1,  64-200 Wolsztyn, tel. /68/4191793; e-mail 
info@parowozowniawolsztyn.pl) reprezentowana przez Dyrektora 

b) Inspektorem ochrony danych w Parowozowni Wolsztyn jest: 
Marta Kaźmierczak, e-mail: iod@hdm.net.pl   

c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. Pana/Pani zgody 
w celu: 

- realizacji procedury konkursowej 
- organizacji wydarzenia 
- promocji Instytucji Kultury 

d) Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 
w pkt c) celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z przepisów prawa lub w związku z cofnięciem zgody. 

e) Uczestnik Konkursu ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych osobowych. 

f) Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa;  
-   podmioty będące partnerami przedsięwzięcia; 
- użytkownicy strony www.parowozowniawolsztyn.pl i 

https://www.facebook.com/ParowozowniaWolsztyn/ 
g) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

h) Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji procedury 
konkursowej. 

i) Parowozownia Wolsztyn nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż  
związanych z realizacją konkursu. 

j) Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie 
wobec nich profilowania. 
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VIII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

 Akceptuje niniejszy regulamin 

 Jest autorem przesłanych zdjęć  

 Przesłane prace zostały wykonane przez niego osobiście oraz nie naruszają praw 
autorskich osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). 

2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane 
do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu. 

3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, 
uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń 
terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności 
obejmującej uprawnienie do: 

 utrwalania 

 zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską 

 wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą 

 wprowadzenia do pamięci komputera 

 publikacji w tytułach Organizatorów 

 publikacji na stronach internetowych Organizatorów oraz na ich profilach 
społecznościowych 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

 


