
 

 
 

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Wakacyjna przygoda” 

 

 
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Karkonoski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych, wydawca Radia KSON, z siedzibą przy ulicy Osiedle Robotnicze 
47A, 58-500 Jelenia Góra.  

2. Partnerem konkursu jest serwis dCamera.pl, który jest również współfundatorem 
nagród i patronem medialnym.  

3. Głównym celem konkursu jest aktywizacja słuchaczy Radia KSON oraz popularyzacja 
fotografii jako środka masowego przekazu. 

4. Konkurs dostępny jest dla wszystkich słuchaczy stacji radia internetowego – Radio 
Kson. 

5. Tematy prac konkursowych w poszczególnych edycjach będą emitowane, w 
internetowym Radiu KSON, od poniedziałku do piątku, między godzinami 12.00 - 14.00. 
Radio można słuchać za pośrednictwem strony www.radiokson.pl.  

6. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.  
7. Każdy autor może nadesłać jedno zdjęcie na każdą edycję tematyczną konkursu, 

łącznie trzy zdjęcia w całym konkursie. 
8. Zdjęcia należy przesłać w formie pliku cyfrowego JPG na adres radio@kson.pl w 

terminie trwania poszczególnych edycji. 
9. Terminy zgłaszania prac: 

- I edycja: zgłoszenia od 8 do 14 sierpnia 2018 
- II edycja: zgłoszenia od 15 do 21 sierpnia 2018  
- III edycja: zgłoszenia od 22 do 29 sierpnia 2018  

10. W wiadomości ze zgłoszeniem należy przesłać jedno zdjęcie konkursowe oraz imię i 
nazwisko autora.  

11. Zgłaszając zdjęcie uczestnik konkursu oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego 
regulaminu. 

12.  Jury powołane przez Organizatora z nadesłanych prac wyłoni jednego laureata każdej 
edycji w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenie przyjmowania zgłoszeń do 
danej edycji.   

13. Organizator opublikuje nagrodzoną fotografię na stronie facebook.com/radiokson oraz 
poinformuje laureata za pośrednictwem poczty elektronicznej.  



14. Nagrodami w konkursie są: 
I edycja – książka Joe McNally „Świat błysku” 
II edycja – książka David duChemin „Zdjęcie: Proces Tworzenia” 
III edycja – książka Jennifer Bebb „Fotokast w fotografii ślubnej” 
- dodatkowe nagrody niespodzianki 

15. Nagrody zostaną rozesłane do laureatów konkursu drogą pocztową w terminie do 25 
września 2018 r. Nie odebranie przesyłki pocztowej jest równoznaczne z rezygnacją z 
nagrody.  

16. Jury ma prawo dokonania innego podziału nagród. 
17. Decyzje jury będą niepodważalne i ostateczne. 
18. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zdjęcia wykonał samodzielnie i posiada prawa 

autorskie do nich, w przypadku, gdy zdjęcie przedstawia osoby, uzyskał zgodę tych 
osób, na przedstawienie jej wizerunku na zdjęciu i jego publikowanie.  

19. Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz 
publikację zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocji Konkursu. 

20. Organizator nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobowych 
związanych z działaniami uczestników Konkursu. 

 
ORGANIZATOR: 

 
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 

Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra 

 

PATRONAT MEDIALNY 

 

 
www.dcamera.pl 




