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„Kot w wielkim mieście“ 
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
 §1 Cele Konkursu  

 
Celem Konkursu jest:  

1. Zachęcenie mieszkańców  polskich miast  do  zainteresowania  się  zjawiskiem  kotów 
miejskich. 

2. Skierowanie uwagi na zmiany, jakie powinny nastąpić w sposobie traktowania kotów 
wolnożyjacych i w ich otoczeniu oraz uwrażliwienie na ich los. 

3. Popularyzowanie wiedzy o działaniach na rzecz zwierząt. 
4. Promocja  działań  ośrodka  dla  kotów miejskich  Koteria  poprzez  upowszechnienie  i 

popularyzację prac konkursowych.  
  
§2 Założenia organizacyjne  

1. Udział w Konkursie jest otwarty. 
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, które nigdzie wcześniej nie 

były publikowane ani przedstawiane (w tym także na innych konkursach). Nadesłanie 
pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.  

4. Tematyka  prac  powinna  dotyczyć  kotów  wolno  żyjących  jako  stałego  elementu 
miejskiego ekosystemu. 

5. Do  każdego  zdjęcia  powinna  zostać  dołączona  informacja  o  przybliżonej  dacie 
(miesiąc i rok) i miejscu zrobienia fotografii (miasto i ewentualnie ulica).  

6. Udział  w  Konkursie  jest  jednoznaczny  z  nieodpłatnym  udzieleniem  prawa  
na  wykorzystanie  zdjęć  na  następujących  polach  eksploatacji:  druku  w  dowolnej 
liczbie  publikacji  i  w  dowolnym  nakładzie,  używania  w  Internecie  oraz  w  innych 
formach  utrwaleń  nadających  się  do  rozpowszechniania  (np.  nośniki magnetyczne, 
elektroniczne,  optyczne,  CD‐ROM,  wprowadzenie  do  obrotu,  wprowadzenie  do 
pamięci komputera), a także na prezentowanie prac na wystawach organizowanych 
w celu popularyzacji działań statutowych Fundacji dla Zwierząt Argos.  

7. Osoby  nadsyłające  prace  konkursowe  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  przez 
Organizatora  Konkursu  swoich  danych  osobowych  (Ustawa  o  ochronie  danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).  
Udział osób nieletnich tylko za zgodą ich opiekunów. 

8. Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  udzieleniem  Organizatorowi 
nieodpłatnej  licencji  na  nieograniczone wykorzystywanie  przesłanych  fotografii  do 
celów własnych bez prawa do dalszej odsprzedaży fotografii. 

9. Prace nie  spełniające  zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 
Konkursową.  

10. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  ośrodka  dla  kotów 
miejskich Koteria (http://www.koteria.org.pl) 

11. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
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§3 Organizator Konkursu  
        

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja dla Zwierząt Argos; 
2. Adres Organizatora: 

Fundacja dla Zwierząt ARGOS  
ul. Garncarska 37A,  
04‐886 Warszawa  
tel. 22 615 52 82; fax: 22 468 85 08  
fundacja@argos.org.pl 

3. Osoba  upoważniona  do  udzielania  informacji  na  temat  Konkursu:  (Katarzyna 
Słoniewicz, konkurs@koteria.org.pl) 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 
 
§4 Ocena prac konkursowych  
 

1.  Prace będą publikowane na stronie profilowej ośrodka Koteria na Facebooku 
2.  O  rozstrzygnięciu Konkursu  zadecyduje glosowanie przez  internautów w  terminie 30 

września – 15 października‐ na stronie profilowej ośrodka Koteria na Facebooku.  
Ponadto Komisja Konkursowa Koteria wyłoni laureata nagrody specjalnej.  

3.  Każda osoba może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia 
4.  Fotografie w formacie .jpg i .tiff oraz wielkości od 2 do 5 MB należy nadsyłać na adres 

konkurs@koteria.org do dnia 30 września 2012 roku 
 
 
§5 Ogłoszenie wyników Konkursu  
 

1.  Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na na  stronie  profilowej  ośrodka 
Koteria  na  Facebooku  oraz  na  stronie  www.koteria.org.pl w terminie do 30 
października 2012 r. 

2.  Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo o wynikach 
Konkursu w terminie do dnia  15 listopada 2012 r. Jednocześnie Organizator 
zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozstrzygnięcia Konkursu, w zależności od 
liczby prac nadesłanych na Konkurs. Informacja o ewentualnej zmianie terminu 
zostanie podana na na stronie profilowej ośrodka Koteria na Facebooku oraz na 
stronie WWW.koteria.org.pl 

3.  Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom w terminie do 30 dni od daty zakończenia 
Konkursu. 

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wręczenia nagród. O 
ewentualnej zmianie terminu przesłania nagród laureaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie przez Organizatora.  

  
 
§6 Nagrody 
 
1. Na  laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody w postaci   koszulek, kubków  i  innych 
gadżetów z grafiką projektowaną przez Elżbietę Chojne i Martę Ludwiszewską. 

 
Dziękujemy za współpracę i zachęcamy do przyłączenia się do Konkursu. 
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Załącznik nr 1 
 
1. Tytuł pracy: ………………....................................................................... 

2. Imię i nazwisko:  ................................................................................ 

3. Wiek:  ................................................................................................ 

4. Adres:  ............................................................................................... 

5. Tel.:  .................................................................................................. 

6. E‐mail:  .............................................................................................. 

 

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  opublikowanie  mojej  pracy  w  Internecie. 

Oświadczam,  iż  zapoznałem  się  z  regulaminem  konkursu  i  wyrażam  zgodę  na 

przetwarzanie  moich  danych  osobowych  (zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych 

osobowych z dn. 29.08.97 r. Dz.U. 133 poz.883) 

 

Data i miejsce     Podpis uczestnika 

................................     ................................... 

 

 

WYPEŁNIA RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo mojego  dziecka w  konkursie  oraz  oświadczam,  iż 

zapoznałem(łam) się z regulaminem konkursu. 

 

Data i miejsce     Podpis rodzica lub opiekuna 

........................     ..................................... 


