
 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

w ramach zawodów Puchar Świata w WKKW 

Strzegom Horse Trials 2010 

 

1. Tematem konkursu jest  „Cross wkkw - energia, szybkość, wyzwanie”. 

2. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących – amatorów  

i profesjonalistów. 

3. Organizatorem konkursu jest firma EVENT Promotion, Morawa 36, 58-150 Strzegom – 

organizator zawodów Strzegom Horse Trials. 

4. Do konkursu można zgłosić jedynie oryginalne prace fotograficzne własnego autorstwa, 

niepublikowane dotąd w książkach i czasopismach, nie nagradzane  

w innych konkursach, na których nie widnieją osoby lub obiekty, co do których 

wymagana jest zgoda na wykonanie i publikowanie fotografii. 

5. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii wykonanych w dowolnej technice. 

6. Prace na konkurs będą przyjmowane jedynie w formie zapisu cyfrowego, drogą  

e-mailową – konkurs@eventpro.pl 

7. Prace przyjmowane będą w formacie JPG w plikach nie przekraczających wielkość 1MB 

8. Fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie, nie można dokonywać fotomontażu 

ani żadnej innej ingerencji w fotografię. 

9. Przy zgłaszaniu zdjęcia należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon 

kontaktowy, adres e-mail, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można także podać komentarz do zdjęcia. 

10. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na 

własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych 

prac. 

11. Zdjęcia należy nadsyłać do 18.06.2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu i publikacja 

wyników nastąpi 20.06.2010, a nagrody będą do w biurze zawodów w terminie 24-

25.06.2010 lub na życzenie przesłane na adres zwycięzcy. 

12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

13. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury za pośrednictwem email, 

wyniki opublikowane zostaną także pod adresem www.worldcupstrzegom.pl 

14. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.worldcupstrzegom.pl oraz na 

innych witrynach będących własnością firmy EVENT Promotion. 

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku  

w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz  

w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań 

firmy EVENT Promotion. 

16. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną – dwuosobowe zaproszenie VIP na 

Strzegom Horse Trials oraz nagrody dla wyróżnionych prac – bilety wstępu Strzegom 

Horse Trials 

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną 

uwzględnione. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

19. 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./. 
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