
III EDYCJA KONKURSU

„Nie chowaj zdjęć w albumie...”  

REGULAMIN REGULAMIN 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

„Pokaż swój Region”

I. Organizatorzy: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna (K-POT)

II. Patronat medialny: Gazeta Nowości, Express Bydgoski

III. Cele:

1. Odkrywanie nowych miejsc i nieznanych zabytków kultury i przyrody.

2. Dokumentacyjna i artystyczna, wszechstronna prezentacja Województwa.

3. Popularyzacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej Regionu.

IV.Warunki uczestnictwa:

1.  Konkurs  ma  charakter  ogólnopolski  i  jest  otwarty  dla  wszystkich  fotografujących  oraz  wolny 

od wszelkich opłat. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców 

bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

2. Wszystkie nadesłane prace powinny być związane z tematyką turystyczną i wykonane w bieżącym 

roku.  Tematyka  nadesłanych  prac  obejmować  może  jedynie  obszar  Województwa  Kujawsko-

Pomorskiego.

3.  Zdjęcia  winny  przede  wszystkim  obrazować  atrakcje  naszego  regionu  (miejsca,  przyroda, 

wydarzenia,  turyści).  Specjalna  kategoria  konkursu:  „Ślady  Mennonitów w Regionie  Kujawsko-

Pomorskim”.
4. Wszystkie zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu.

5. Uczestnik może przesłać do 20 zdjęć.

6. Na konkurs należy przesyłać zdjęcia na płycie CD o rozdzielczości minimum 300 dpi.

7.  Zgłoszone  na  konkurs  fotografie  wraz  z  kartą  zgłoszenia,  muszą  być  opatrzone  w  metryczkę 



zawierającą  następujące  informacje:  tytuł,  miejsce  wykonania  fotografii,  oraz  autora.  Metryczka 

dotyczy każdego z załączonych zdjęć.

8. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 30 września 2009 roku na adres: Kujawsko- Pomorska 

Organizacja Turystyczna, Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz. Decyduje data stempla pocztowego 

lub data przyjęcia przez adresata. UWAGA: płyty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane 

przez Jury konkursu. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub 

uszkodzenie płyt ze zdjęciami powstałe w czasie przesyłki.

9. Oceny zdjęć, podziału nagród, dokona jury. Decyzje jury są ostateczne.

10. Ogłoszenie wyników konkursu, nastąpi na łamach Nowości i Expresu oraz stronie internetowej 

www.k-pot.pl.

11.Zdjęcia  przysłane  na  konkurs  nie  mogą  być  wcześniej  publikowane  i  brać  udziału  w  innych 

konkursach.

12.Nadesłanie  prac  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  uznaniem  niniejszego  regulaminu  oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć do celów związanych z promocją polskiej turystyki. Zdjęcia 

nadesłane  na  konkurs  pozostaną  w  archiwum  K-POT.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo 

do  nieodpłatnego  wykorzystania  wszystkich  nadesłanych  fotografii  w  publikacjach  związanych 

z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych K-POT.

13.Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska  i  informacji 

o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz 

w mediach i Internecie.

14.Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie : www.k-pot.pl

15. Nadesłane płyty ze zdjęcia nie będą zwracane.

16. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i pobyty weekendowe.

Informacji dotyczących konkursu udziela:

Biuro Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej:

052 - 376-70-19, e-mail: biuro@k-pot.pl
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