
REGULAMIN 
Konkursu fotograficznego 
„Z książką po Szczecinie" 

 
 
I.        POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pod nazwą  
„Z książką po Szczecinie" zwany dalej konkursem. 

2. Organizatorem konkursu jest serwis PlanetaSztuki.pl oraz SzczecinCzyta.pl 
3. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży do 25 roku życia. 
4. Informacje i regulamin konkursu zamieszczone będą, na czas prowadzonego konkursu, na 

stronie internetowej: http://www.PlanetaSztuki.pl oraz www.SzczecinCzyta.pl, 
5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia, którego tematem będzie: książka i Szczecin. 
6. Nieodłącznym elementem fotografii powinno być rozpoznawalne miejsce w Szczecinie oraz 

książka, książki lub osoby czytające książki/ę. 
 
II.       WARUNKI KONKURSU 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
2. Zdjęcia należy przesłać na adres: konkurs@planetasztuki.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 

maja 2012 r do godziny 23.59. 
3. Do zdjęcia należy dołączyć informacje: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., adres e-mail, 

podpis z adnotacją - akceptuję regulamin konkursu „Z książką po Szczecinie".  
4. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie w formacie JPG o maksymalnym 

rozmiarze 3 MB. Zgłoszone fotografie mogą być uprzednio poddane obróbce graficznej. 
5. Autor przesyłający pracę - zdjęcie konkursowe - oświadcza, iż jest autorem pracy, a osoby na 

nich umieszczone wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku. 
6. Przesłanie zdjęć na konkurs oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie ich w celach 

promocyjnych i reklamowych przez serwis SzczecinCzyta.pl i PlanetaSztuki.pl  
7. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu 

lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości, bez opisu i 
akceptacji regulaminu. 

 
 
III.      KRYTERIA OCENY PRAC I NAGRODY 

1. Zgodność z tematem konkursu.  
2. Wrażenie estetyczne.  
3. Inwencja i pomysłowość prezentacji tematu  

 
Nagrodami w konkursie są dyplomy oraz książki: 
Za I miejsce: książka „Wizja fotografa" -Michaela Freemana, ufundowana przez wydawnictwo 
G+J 
za  II miejsce: książka „Szczecin i Okolice w Obiektywie”  - Maxa Dreblowa, ufundowana 
przez Walkowska Wydawnictwo  
za III miejsce: niespodzianka 
 
Wyróżnienia:  książka „Stettin w szczególe" - Arkadiusza Bisa, ufundowana przez 
Walkowska Wydawnictwo  
 

• Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody do dnia 3 czerwca 2012 r. 
• 5 czerwca b.r. pojawi się informacja o laureatach, na stronach organizatorów konkursu. 
• Nagrody rzeczowe należy odebrać osobiście w ciągu 30 dni od jej przyznania, w miejscu 

podanym przez organizatorów. 
• Przyznane nagrody nie podlegają wymianie. 
• Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni przepadają. 
• Po zakończeniu konkursu prace nagrodzone będzie można zobaczyć na stronie organizatorów 

http://www.planetasztuki.pl oraz www.SzczecinCzyta.pl 
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