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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

2013 r. 

 

„1000 Twarzy SM” 
 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Rada Główna Polskiego Towarzystwa 

Stwardnienia Rozsianego. 

2. Celem konkursu jest promowanie ekspresji artystycznej osób chorych 

na SM, ich rodzin i przyjaciół oraz innych osób niepełnosprawnych 

poprzez opowiadanie w formie fotografii o pozytywach świata 

oglądanego przez pryzmat choroby. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla nieprofesjonalnych uczestników. 

4. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych /Dz.U.Nr 4 z 

2004 r. poz.27 z późniejszymi zmianami/. 

5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.  

Decyzje jury są ostateczne. 

8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i 

Regulaminu. 

9. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne 

wykorzystanie w/w prac w różnych publikacjach, w mediach oraz w 

wydawnictwach a także do wielokrotnej ekspozycji prac w różnych 

miejscach.  

Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują organizatorowi 

nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć. 

 

Wraz ze zdjęciami, każdy autor zamieszcza w zgłoszeniu następującą 

klauzulę:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez organizatora Konkursu Fotograficznego „1000 Twarzy SM”  

w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

/Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/.  

Poprzez wysyłanie zdjęć na konkurs, nieodpłatnie przenoszę na 

organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach  

o których zdecyduje organizator”.    
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Przepisy dotyczące prac: 

1. Do konkursu można zgłaszać prace oryginalne, nigdzie dotychczas 

niepublikowane.  

2. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 5 fotografii. 

3. Technika prac jest dowolna.  

4. Każdy autor zobowiązany jest dostarczyć swoje prace drogą:  

- e-mailową na adres: s.sniegowska@ptsr.org.pl;  

- lub na nośnikach CD  

do siedziby organizatora na adres:  

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,  

00-647 Warszawa, Plac Konstytucji 3/94 

z dopiskiem na kopercie: konkurs fotograficzny 

 

Każde zdjęcie musi być: 

- opisane - to znaczy posiadać tytuł; 

- oznakowane - to znaczy posiadać dane autora: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, telefon kontaktowy, adres mailowy.    

Do zdjęć prosimy dołączyć kilka zdań o autorze.   

Prace nieposiadające danych identyfikacyjnych – nie będą włączone do 

konkursu. 

 

Terminarz 

1. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia do 30 czerwca 2013 r. 

2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie (w 

przypadku prac wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). 

3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronach internetowych 

www.ptsr.org.pl; www.symfoniaserc.pl;  

4. Wernisaż czyli wystawa pokonkursowa, na którą  do uczestników 

konkursu organizator wyśle indywidualne zaproszenia, będzie miała 

miejsce 3 września w Fundacji Batorego w Warszawie. 

Przyjazd autorów prac i osób towarzyszących odbywa się na koszt 

własny. 

5. Sprawy nieujęte niniejszym regulaminem oraz sprawy sporne - rozstrzyga 

jury. 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer (22) 696 57 51 

mailto:s.sniegowska@ptsr.org.pl
http://www.ptsr.org.pl/
http://www.symfoniaserc.pl/

