
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„SKRZYCZNE W OBIEKTYWIE”

REGULAMIN

Centralny  Ośrodek  Sportu  –  Ośrodek  Przygotowań  Olimpijskich  w  Szczyrku  zaprasza  do

udziału  w  konkursie  fotograficznym pt.: „Skrzyczne w obiektywie”, promującym walory

turystyczne i krajobrazowe Skrzycznego, najwyższego szczytu Beskidów.

Informacje ogólne

1. Organizatorem  konkursu  jest  Centralny  Ośrodek  Sportu  –  Ośrodek  Przygotowań

Olimpijskich w Szczyrku.

2. Konkurs  ma  charakter  otwarty  w  obu  kategoriach.  Skierowany  jest  zarówno  do

amatorów, jak i profesjonalistów.

3. Głównym celem konkursu jest promowanie walorów turystycznych i krajobrazowych

oraz upowszechnianie utrwalania wyjątkowych miejsc na zdjęciach.

4. Tematem konkursu są walory turystyczne i krajobrazowe góry Skrzyczne.

5. Konkurs rozpoczyna się 23 lipca 2018 roku, termin zgłaszania prac upływa 31 sierpnia

2018 r.  Ogłoszenie wyników nastąpi  do  7 września 2018 r. Organizator  zastrzega

sobie prawo do zmian terminów, o czym w takim przypadku poinformuje poprzez

strony internetowe www.szczyrk.cos.pl oraz www.skrzyczne.cos.pl.

Kategorie i nagrody

1. Na konkurs „Skrzyczne w obiektywie” można zgłaszać prace fotograficzne związane

tylko i wyłącznie z górą Skrzyczne w Szczyrku.

2. Organizator  konkursu  „Skrzyczne  w  obiektywie” przyjmuje  prace  w  dwóch
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kategoriach:

a/ „Wschody i zachody na Skrzycznem”

b/ „Widokówka ze Skrzycznego”

3. Organizator przewiduje następujące nagrody w obu kategoriach: 

         I miejsce – 2-osobowy voucher weekendowy na pobyt w COS-OPO w Szczyrku

                                oraz jednorazowy 2- osobowy voucher na Kolej Linową Skrzyczne 

                                   COS

    II  miejsce –  karnet  miesięczny  na  pływalnię  COS-OPO  w  Szczyrku  oraz  

                                    jednorazowy 2-osobowy voucher na Kolej Linową Skrzyczne COS 

                    III miejsce  – zestaw gadżetów przygotowanych przez COS-OPO w Szczyrku oraz 

                                             jednorazowy voucher 2-osobowy na Kolej Linową Skrzyczne COS

                    Wyróżnienia (o ilości decyduje jury) – zestawy gadżetów przygotowanych przez 
                          COS-OPO w Szczyrku lub vouchery 2-osobowe na Kolej  Linową  
                                             Skrzyczne COS

4. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

Wymagania i warunki

1. Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie 3 zdjęcia. 

2. Uczestnik  może  zgłaszać  tylko  zdjęcia  własnego  autorstwa.  Prace  wykonywane

zbiorowo nie będą rozpatrywane.  Za przesłanie i wykorzystanie zdjęć osób trzecich

odpowiedzialność ponosi wyłącznie Uczestnik, które je przesłał. 

3. Zdjęcia  konkursowe  należy  nadsyłać  drogą  elektroniczną  z  podaniem  nazwiska  i

imienia autora na adres mailowy:  marketing.szczyrk@cos.pl w rozmiarze ok. 2560 x

1920 pixeli przy rozdzielczości m.in. 72 dpi, format pliku: JPG lub PNG.

4. Zabronione  jest  nadsyłanie  na  konkurs  zdjęć  naruszających  dobre  obyczaje,
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powszechnie  obowiązujące  przepisy  prawa,  w  tym  także  naruszające  prawa

autorskie,  dobra  osobiste,  prawo  do  wizerunku  lub  jakiekolwiek  inne  prawa

przysługujące osobom trzecim. 

5. Obróbka  zdjęć  przesłanych  na  konkurs  może  polegać  jedynie  na  działaniach

podobnych do uzyskiwanych w ciemni fotograficznej, tj. rozjaśnianiu, kontrastowaniu,

redukcji koloru, kadrowaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, kolaż, manipulacja

cyfrowa) są niedopuszczalne. 

6. Wręczenie nagród odbędzie się na terenie Kolei Linowej Skrzyczne COS. O terminie

wręczenia zostaną poinformowane osoby nagrodzone i wyróżnione.

Prawa i obowiązki Organizatora

1. Nadesłane prace oceni Jury powołane przez Organizatora. 

2. Decyzja Jury jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega reklamacji oraz odwołaniu.

3. Werdykt  zostanie  przesłany  do  laureatów  prac  drogą  mailową  i  ogłoszony  na

stronach internetowych www.skrzyczne.cos.pl oraz www.szczyrk.cos.pl.

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  prezentowania,  reprodukcji  i  publikacji

fotografii konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich na własnych stronach

internetowych  oraz  w  publikacjach  o  charakterze  informacyjnym  i  promującym

konkurs oraz Skrzyczne z podaniem autora prac.  Autor przesłanych na konkurs prac

nie  ma  prawa  domagania  się  żadnych  innych  kosztów  za  publikację  przez

Organizatora jego zdjęć. 

5. Prawa  autorskie  do  fotografii  zgłoszonych  do  konkursu  pozostają  własnością  ich

autorów.  Z  tytułu  wykorzystania  fotografii  do  celów  opisanych  w  niniejszym

regulaminie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w przypadku

skierowania  przeciwko  Organizatorowi  roszczeń  osoby  trzeciej  ze  względu  na

naruszenie jej praw autorskich lub dóbr osobistych, uczestnik konkursu zobowiązuje

się  ponosić  odpowiedzialność  cywilno-prawną  z  tytułu wad prawnych zgłoszonych
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fotografii. 

6. W szczególnych przypadkach Organizator ma prawo odwołać konkurs. 

Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich.

2. Organizatorzy  mają  prawo  do  publikacji  zdjęć  uczestników  konkursu  w  celach

promocyjnych.

3. Dane  osobowe  uczestników  konkursu  będą  przechowywane  przez  Organizatora  w

związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

5. Zgłoszenie  prac  na  konkurs  uważane  jest  za  uznanie  warunków  Regulaminu  oraz

wyrażenie  zgody  na  publikowanie  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia

28.08.1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2014  rozp.  1182  z  późn.

zmianami) oraz rozporządzenia PE i RE 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6.  W  związku  z  realizacją  konkursu  fotograficznego  „Skrzyczne  w  obiektywie”,  każdy

Uczestnik  konkursu  powierza  przetwarzanie  danych  osobowych  Organizatorowi  w

rozumieniu art. 28 ust 3 rozporządzenia PE i RE 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.

7.  Organizator  oświadcza,  że  jest  administratorem  danych  osobowych  w  rozumieniu

przepisów RODO, w stosunku do danych powierzonych przez Uczestników konkursu.
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 8. Każdy Uczestnik konkursu powierza organizatorowi przetwarzanie danych osobowych w

zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

9.  Zmiana zakresu powierzonych danych nie powoduje konieczności  zmiany postanowień

Regulaminu  i  następuje  poprzez  pisemne  oświadczenie  Uczestnika  konkursu

Organizatorowi.

  10.  Organizator  będzie  przetwarzał,  powierzone,  następujące  kategorie  danych  

          osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz e-mail.

   11.  Powierzone  przez  Uczestników  konkursu  dane  osobowe  będą  przetwarzane  i  

  publikowane  przez  Organizatora  wyłącznie  w  celu  przewidzianym  w  niniejszym   

   Regulaminie.  Uczestnicy biorący udział  w konkursie, wyrażają zgodę na publikację ich  

    danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronach internetowych Organizatora. 

    Dotyczy to w szczególności Uczestników, którym przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.

12. Kontakt z Organizatorem:

COS-OPO w Szczyrku

ul. Plażowa 8

43-370 Szczyrk

marketing.szczyrk@cos.pl

tel. (33) 817 86 62 
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