
  

Regulamin
    I Edycji Konkursu Fotograficznego

                     „Uzdrowisko”
                         (wraz z kartą zgłoszenia)

I. Postanowienia Ogólne

1.Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Uzdrowisko” (zwanego dalej 
Konkursem).
2.Organizatorzy konkursy:
•Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek,
•Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
•Lokalna Organizacja Turystyczna ‘LOT’ Ciechocinek
•Katedra Sztuk Wizualnych Uniwesytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. Prof. Kaliskiego 7, Budynek 3.1, 85-796 Bydgoszcz
1.Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2.Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie przez 
organizatorów jego danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu, wystawy pokonkursowej 
oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
4.Nadesłanie prac równoznaczne jest z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac na 
różnych polach eksploatacji, m.in. w druku, w dowolnej liczbie publikacji oraz w internecie.
5.Wernisaż wystawy pokonkursowej, w trakcie którego nastąpi rozdanie nagród, odbędzie się w 
terminie i miejscu ustalonym przez Organizatora, o czym wszyscy laureaci zostaną wcześniej 
poinformowani. Wystawa pokonkursowa obejmować będzie zarówno zdjęcia nagrodzone przez Jury, 
jak i inne zdjęcia zakwalifikowane do wystawy.
6.Konkurs ma charakter wielotorowy i nie obejmuje ściśle określonych kategorii tematycznych. 
Elementem obowiązującym staje się natomiast kontekst miejsca, związanego zarówno z XIX-
wiecznymi zabytkami wpisanymi w wyjątkowy krajobraz jak i z życiem kulturalnym i towarzyskim. 
Istotny jest także uzdrowiskowy status miasta bogatego w zieleń parków, dywany kwiatowe, fontanny, 
źródła mineralnych wód leczniczych, tężnie, obiekty sanatoryjne i wypoczynkowe. Głównym celem 
konkursu jest konfrontacja różnorodnych i oryginalnych punktów widzenia, postaw i perspektyw, 
natomiast kluczem do jego rozstrzygnięcia - synteza ciekawej koncepcji z wizualną wrażliwością 
fotografa.

II. Uczestnicy

1.Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do fotografów amatorów.
2.Uczestnictwo osób nieletnich wymaga odpowiedniej zgody od swych opiekunów prawnych w 
załączonym oświadczeniu (załącznik nr1 w karcie zgłoszeniowej).



III. Zasady konkursu

1.Fotografie zgłoszone na Konkurs muszą zostać wykonane na terenie uzdrowiska w 
Ciechocinku.
2.Fotografie biorące udział w Konkursie nie mogą być wcześniej publikowane.
3.Uczestnicy mogą zgłaszać na Konkurs wyłącznie fotografie własnego autorstwa. Uczestnik ponosi 
pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć do 
Konkursu.
4.Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 8 zdjęć, przy czym zbiór może zawierać zarówno 
pojedyncze zdjęcia jak i cykle fotograficzne (w tym fotoreportaż)
5.Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym zgłoszone fotografie nie mogą być poddane 
wyraźnej deformacji graficznej (kolaż, fotomontaż). Dopuszczalna ingerencja cyfrowa obejmuje 
korekcję odpowiadającą zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, tj. kadrowanie, rozjaśnianie, 
zmianę kontrastu i nasycenia, wyostrzanie, konwersję kolorystyczna (zdjęcia czarno-białe, sepia), 
redukcję szumu itp.
6.Zdjęcia powinny zostać opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Fotografie 
należące do osobnego cyklu fotografii powinny zawierać odpowiednie oznaczenie, np. Jan Kowalski,  
cykl_01
7.Fotografie w formie odbitek o formacie 21x30 cm lub większym wraz z dołączonymi płytą DVD 
(zawierającą cyfrową wersję zdjęć) i kartą zgłoszenia, należy dostarczyć Organizatorowi osobiście lub 
pocztą tradycyjną na adres:

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

ul. Kościuszki 10

87-720 Ciechocinek

8.Minimalny rozmiar zdjęcia zapisanego na płycie DVD to 8 Mpx w rozdzielczości 300dpi, przy 
czym zaleca się zapis w możliwie największym rozmiarze.
Np. zdjęcie cyfrowe dedykowane odbitce w formacie 210x300 mm, przy rozdzielczości 300dpi, ma wymiary 2480x3543 
pikseli, czyli 8,8 Mpx.
9.Zdjęcia zapisane na płycie DVD powinny zwierać w nazwie pliku dane autora i powinny być 
zapisane w katalogu, w którym znajdzie się również karta zgłoszeniowa. Zdjęcia należące do osobnego 
cyklu (w tym fotoreportaż) powinny znaleźć się w osobnym folderze.   
10.Karta zgłoszenia została dołączona do niniejszego regulaminu (ostatnia strona)
11.Zdjęcia bez prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia mogą zostać zdyskwalifikowane.
12.Zdjęcia słabej jakości, niespełniające określonych wymogów technicznych mogą zostać 
zdyskwalifikowane.
13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac w trakcie transportu.
14.Fotografie zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane.
15.Na ocenę Jury składać się będzie zarówno aspekt estetyczny fotografii jak i oryginalna interpretacja 
ustalonego przez Organizatorów tematu.
16.Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora w składzie:
•Mariusz Krupa - Prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A
•Krzysztof Edward Jarosz - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Komisja Zdrojowa, Członek Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Balneologii i Medycyny Fizykalnej,Członek Zarządu Fundacji Protherma.V-ce Prezes Zarządu 



spółki Polex. Członek Zarządu LOT Ciechocinek (w organizacji) Absolwent ATR w Bydgoszczy i Olsztynie, 
Politechniki Wrocławskiej, Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu. 
• Teresa Kudyba, Produkcja Telewizyjna i Filmowa tress-FILM: reportażystka, dokumentalistka, 

reżyserka, prezes zarządu Radia Opole w latach 2010-2011. Laureatka nagród i nominacji za prace 
dziennikarskie: Opolska Marka, Najlepszy Produkt Opolszczyzny, Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska, 
Grand Prix World Mediatravel, Tofifest, Festiwal Sztuki Faktu. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasług.
• mgr Dominika Sikorska – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej LOT Ciechocinek oraz absolwentka 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby 
Polichromowanej. Ukończyła fotografię na St. John's College, Cork, Irlandia uzyskując certyfikat umiejętności 
‘City and Guilds of London Institute’ oraz w Europejskiej Akademii Fotografii EAF w Warszawie. Zajmuje się 
fotografią krajobrazową, artystyczną, fotoreportażem, fotografią podróżniczą. Prowadzi własny pensjonat Villa 
Andalucia Spa & Lesiure o niepowtarzalnym na skalę Ciechocinka klimacie sztuki arabskiej.
•dr hab. Anna Bochenek – artysta–malarz, Kierownik Katedry Sztuk Wizualnych Uniwersytetu 
Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Laureatka kilkunastu nagród i wyróżnień w konkursach 
ogólnopolskich i regionalnych. Za całokształt pracy odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką 
Zasłużony Działacz Kultury oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
•dr hab. Anna Kola – Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów 
Fotografików. Zajmuje się fotografią, grafiką, witrażem, szkłem artystycznym. Od 1997 roku pracownik 
Zakładu Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
•mgr Jakub Wawrzak – Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, specjalność Intermedia i 
Multimedia. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich w zakresie sztuk pięknych. Pracuje na stanowisku 
asystenta w Katedrze Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

IV. Harmonogram konkursu

1.Ogłoszenie Konkursu – 1 marca 2016 r.
2.Nadsyłanie prac do 31 sierpnia 2016 r.
3.Ocena jury do 10 września 2016 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 września 2016 roku na 
stronie internetowej www.uzdrowiskociechocinek.pl
4.Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną lub 
telefonicznie nie później niż do 15 września 2016 roku, wraz z informacją o terminie otwarcia 
wystawy pokonkursowej podczas którego odbędzie się wręczenie nagród.

V. Nagrody
  
1.Pula nagród pieniężnych wynosi 10 000 zł brutto. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną 
w wysokości 5 000 zł brutto. Nagrody przyzna każdy z organizatorów. LOT przyzna nagrody w 
postaci voucherów wypoczynkowych w hotelach, pensjonatach w Ciechocinku.
2.Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do ustalenia liczby pozostałych laureatów w trakcie etapu 
oceny zgłoszonych fotografii oraz do podziału pozostałej kwoty. Decyzje podjęte przez Jury Konkursu 
są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.



I Edycja Otwartego Konkursu Fotograficznego
„Uzdrowisko Ciechocinek”

   KARTA ZGŁOSZENIA

imię i nazwisko:
data urodzenia:
adres zamieszkania:
telefon:
e-mail:

ilość zdjęć zgłoszonych do konkursu:

Oświadczam, że

1.Jestem autorem nadesłanych zdjęć, a sportretowane osoby wyraziły zgodę na ich publikację.
2.Znam i akceptuję regulamin konkursu fotograficznego “Uzdrowisko”.
3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich daych osobowych przez Organizatora Konkursu na potrzeby 
organizacji Konkursu, wystawy pokonkursowej oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.).  
4.przenoszę nieodpłatnie na organizatorów konkursu własność autorskich praw majątkowych do 
przesłanych na konkurs fotografii na następujących polach eksploatacji: wystawianie, wprowadzanie 
do obrotu poprzez publikację w celu popularyzacji konkursu “Uzdrowisko”, umieszczenie w ew. 
katalogu wystawy lub innych materiałach promocyjnych.
    

...............................................
data oraz podpis uczestnika  

Załącznik nr 1  (dla osób niepełnoletnich)



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu  
Fotograficznego „Uzdrowisko”

Ja niżej podpisana/y

……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

zamieszkała/y w

…………………………………………………………………………………….
(miejscowość, ulica, numer domu)

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki / mojego syna*

……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

w konkursie „Uzdrowisko” organizowanym przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., ul. 
Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek.

data i czytelny podpis rodzica 

…..................................................


