
Regulamin Konkursu fotograficznego dla uczniów szkół z Kartą Szkolną  pt.: 
„Piękna nasza Polska cała… - obrazki z wakacji”  

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia 1. edycji konkursu 
fotograficznego dla uczniów szkół z Kartą Szkolną  pt. „Piękna nasza Polska cała… - obrazki z wakacji” 
(„Konkurs”) oraz wyboru zwycięzców w Konkursie. 

2. Organizatorem konkursu jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod 
adresem: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000008723 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 896-00-05-673, REGON 
930041341, o kapitale zakładowym 992.345.340 zł, który został w pełni wpłacony („Organizator", 
„Bank”) 

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2 
Zasady Konkursu 

1. Celem Konkursu jest promowanie sztuki fotografii wśród uczniów i prezentacja najciekawszych 
zdjęć wykonanych przez młodzież.  

 2. Organizator powołuje jury Konkursu („Jury"), którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym 
przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców. 

3. Uczestnikiem Konkursu: 

3.1. Może być uczeń szkoły uczestniczącej w programie Karta Szkolna. 

3.2. Nie może być członek Jury. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

5. Nadsyłane prace muszą być wykonane w okresie wakacji pomiędzy 26 czerwca a 11 września 2015 
roku. 

6. Do Konkursu nie można zgłaszać prac posiadających więcej niż jednego autora. 

7. Prace do Konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach: 

7.1. „A” – piękno polskiej architektury (zabytki i architektura współczesna) 

7.2. „P” – piękno polskiej przyrody (krajobraz, flora i fauna). 

7.3. „U” – piękny polski uśmiech 

8. W każdej z kategorii można nadsyłać pojedyncze zdjęcia. 

9. Każde zdjęcie może być zgłoszone do Konkursu tylko w jednej kategorii. 

10. Zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej. 

11. Pojedyncze zdjęcia należy zgłaszać do Konkursu poprzez formularz umieszczony na stronie 
internetowej Konkursu pod adresem http://www.bzwbk.pl/karty-platnicze/karty-przedplacone-pre-
paid/karta-szkolna/karta-szkolna.html.  

12. Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne:  

- format pliku JPG 
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- rozdzielczość 2560 x 1960 px 

- minimum 180 dpi. 

14. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami w związku z 
naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, Organizatorowi 
Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do Uczestnika Konkursu, który nadesłał prace 
z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.  

15. Wraz ze zgłoszeniem zdjęć do Konkursu poprzez stronę internetową Konkursu ich autor lub 
reprezentujący go podmiot musi wysłać na adres wskazany przez Organizatora w zamkniętej, 
kopercie, czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową Konkursu. Należy ją pobrać i wydrukować, 
podpisać i przesłać we wskazanym poniżej terminie na adres wskazany przez Organizatora.  

Przesyłka musi zawierać: 

1. Wypełnioną kartę zgłoszeniową pobraną ze strony internetowej 
2. Materiał poglądowy ( zdjęcie) – utrwalony na papierze w danym formacie (15cm x 21cm) 
3. Materiał (zdjęcie) w formie elektronicznej na nośniku CD lub pendrive. 

Terminowe nadesłanie karty zgłoszeniowej jest jednym z warunków dopuszczenia zgłoszonych zdjęć 
do Konkursu. Karty zgłoszeniowe muszą być wysłane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Piękna nasz 
Polska cała… - obrazki z wakacji” na poniższy adres do 18 września 2015 r. (decyduje data stempla 
pocztowego):  

Konkurs Fotograficzny 

Bank Zachodni WBK 

1 Region w Głogowie 

ul. Obrońców Pokoju 12 

67-200 Głogów 

 

16. Uczestnik ma obowiązek podpisania następującego oświadczenia umieszczonego w Karcie 
zgłoszeniowej: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Zachodni WBK S.A. w celu 
realizacji 1. Edycji Konkursu „Piękna nasza Polska cała… - obrazki z wakacji”. Oświadczam, że 
zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do danych i prawie ich poprawiania. Bank Zachodni 
WBK S.A. zbiera dane na zasadzie dobrowolności. Administratorem danych osobowych jest Bank 
Zachodni WBK S.A, z siedzibą we Wrocławiu (50-950), Rynek 9/11”. 

„Wyrażam zgodę na udzielenie Bankowi licencji do zdjęć na warunkach wskazanych w § 2, ust. 14 
Regulaminu Konkursu.” 

17. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być oznaczone i opisane w sposób umożliwiający 
jednoznaczną identyfikację fotografii z autorem i szkołą. Oznaczenie musi się składać z nazwiska 
autora, nazwy skróconej szkoły, miasta oraz symbolu kategorii, na przykład: 
nowak_ZSSiB_Głogów_P.jpg. 

18. Każdej pracy zgłoszonej do Konkursu musi towarzyszyć jej opis o nieprzekraczalnej długości 250 
znaków ze spacjami. Opis musi zawierać informację o wydarzeniu, osobie lub osobach, miejscu lub 
miejscach itp. przedstawionych na danym zdjęciu.  

19. Uczniowie niepełnoletni zobowiązani są do załączenia zgody rodzica na udział w Konkursie. 

20. Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające wymogi niniejszego regulaminu. 

21. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 



§ 3 
Nagrody 

1. Jury przyzna następujące nagrody rzeczowe: 

1.1. Nagrodę główną Konkursu za Najlepsze Zdjęcie Konkursu - aparat cyfrowy o wartości  500 
PLN 

1.2. Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z trzech kategorii Konkursu – cenne nagrody 
rzeczowe o wartości 300 PLN każda. 

2. Jury nie będzie przyznawało nagród ex-aequo.  

3. Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny sztuki, nagrody przyznane w 
Konkursie, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 760 PLN, są zwolnione z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

4. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną. 

5. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody, o czym pisemnie powiadomi Organizatora w terminie 
3 dni od jej przyznania. 

6. Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych lub zwróconych nagród. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po 
stronie Uczestników. 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Banku 
Zachodniego WBK pod adresem:  

http://www.bzwbk.pl/karty-platnicze/karty-przedplacone-pre-paid/karta-szkolna/karta-szkolna.html 

w okresie trwania Konkursu. 

2. Zapytania dotyczące Konkursu można wysyłać na adres e-mail: karta.szkolna@bzwbk.pl.  

3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg. 

4. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bank Zachodni WBK S.A., Rynek 
9/11, 50-950 Wrocław. 

6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawienia. 

 

http://www.bzwbk.pl/karty-platnicze/karty-przedplacone-pre-paid/karta-szkolna/karta-szkolna.html
mailto:karta.szkolna@bzwbk.pl

