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Załącznik do Uchwały nr 10/P/2021 

Prezydium Rady ŚlOIIB z dnia 13.05.2021 roku 

 

FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO-2021 
 

Regulamin 

konkursu fotograficznego 

„FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO-2021”  

Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

§ 1 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod nazwą FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO 

- 2021 jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa /ŚlOIIB/ z siedzibą: w Katowicach 

Giszowcu ul. Adama 1b, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach: 

 kategoria 1 - Budynki, budowle, budowy ze Śląska; 

 kategoria 2 - Budynki, budowle, budowy z Polski; 

 kategoria 3 - Budynki, budowle, budowy ze świata. 

 

§ 2 

Udział w Konkursie może wziąć każdy członek ŚlOIIB w Katowicach, który ma opłacone składki, 

z wyłączeniem członków Jury. 

 

§ 3 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego z 1 zdjęciem. Każdy uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia maksymalnie 

po 2 zdjęcia w każdej kategorii. Niewypełnienie któregokolwiek punktu formularza, brak podpisu 

oraz podanie nieprawdziwych informacji powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie. 

2. Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace 

tworzone wspólnie (współautorstwo). 

3. Formularz wraz ze zdjęciem w formacie jpg, tiff należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

foto@slk.piib.org.pl oraz wypełniony i podpisany formularz wraz ze zdjęciem wydrukowanym  

na komputerze w formacie A5 lub odbitki wielkości 10x15cm – dla prawidłowej identyfikacji 

zgłoszonego zdjęcia – listownie lub osobiście na adres: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa, 40-467 Katowice, ul. Adama 1b. 

4. Na zdjęciach może być zamieszczona dodatkowo tylko data, każdy inny napis spowoduje 

wykluczenie zdjęcia z konkursu /poza napisami istniejącymi na fotografowanych obiektach/. 

5. Organizator nie zezwala na stosowanie fotomontażu. 

6. Zgłaszana do Konkursu fotografia nie może być nagrodzona w żadnym innym konkursie 

fotograficznym. 

 

§ 4 

1. Zdjęcia i dokumenty, o których mowa w paragrafie 3 ust. 3, należy nadsyłać w terminie od 

1 sierpnia do 30 września 2021r.  

2. W każdej kategorii zostaną wybrane i nagrodzone 3 najlepsze zdjęcia. Wyboru dokona jury  

w pięcioosobowym składzie (4 przedstawicieli Rady Izby i konsultant fotograficzny). 

3. Kryteria wyboru najlepszych zdjęć: 

 zgodność z tematem konkursu; 

 walory artystyczne zdjęcia; 

 jakość techniczna zdjęcia; 

 oryginalność ujęcia. 

 

§ 5 

1. W Konkursie przewidziane są nagrody i dyplomy w każdej z trzech kategorii. 

 za zajęcie I miejsca - 1500 zł  

 za zajęcie II miejsca - 1000 zł  

 za zajęcie III miejsca - 700 zł  
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania I lub II nagrody oraz do przyznania nagród 

równorzędnych. 

3. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień. 

4. Za zdobyte nagrody nie przysługuje inny ekwiwalent. 

5. Zwycięzca nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę. 

6. Od zdobytej nagrody należy uiścić podatek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym  

od osób fizycznych. 

 

§ 6 

1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową do dwóch tygodni po terminie 

rozstrzygnięcia Konkursu. 

2. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas 

wydarzeń/uroczystości ŚlOIIB. 

3. Wszystkie nagrodzone prace zostaną przedstawione w „Informatorze ŚlOIIB” i innych 

wydawnictwach ŚlOIIB oraz na stronie internetowej ŚlOIIB  www.slk.piib.org.pl i Facebooku 

ŚlOIIB. 

 

§7 

1.   Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu jest „Klauzula informacyjna” o ochronie danych    

osobowych oraz wizerunku uczestników. Załącznikiem nr 2 jest Zgłoszenie na Konkurs 

„Fotografujemy Budownictwo 2021. 

2.     Podpisane zgłoszenie prac fotograficznych na Konkurs jest równoważne: 

a) ze zgodą na przyjęcie zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie; 

b) z oświadczeniem, że autorowi zdjęcia przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 

nadesłanego zdjęcia, które jako utwór fotograficzny pozbawione jest jakichkolwiek wad 

prawnych i nie jest obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; 

c) z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu przez 

Organizatora Konkursu do celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu, a w przypadku 

otrzymania nagrody i dyplomu lub wyróżnienia również w celach promocyjnych 

i marketingowych; 

d) z wyrażeniem zgody na wykorzystanie, bez dodatkowych opłat, prac do publikacji, wraz 

z ewentualnym podaniem informacji o imieniu i nazwisku autora zdjęcia, w „Informatorze 

ŚlOIIB” i innych wydawnictwach ŚlOIIB oraz na stronie internetowej ŚlOIIB  

www.slk.piib.org.pl i Facebooku ŚlOIIB. 

 

§8 

Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzega sobie  prawo do 

wykluczenia z Konkursu zdjęć nie spełniających warunków Regulaminu. 

 

§9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 

§10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej ŚlOIIB www.slk.piib.org.pl . 
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