
REGULAMIN XXVI  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ JELENIA GÓRA i JELENIOGÓRZNIE 2022” 

Patronat 
Prezydent Miasta Jeleniej Góry  

 
Organizator konkursu i wystawy   

Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne 
oraz Osiedlowy Dom Kultury na Zabobrzu w Jeleniej Górze 

Konkurs został dofinansowany przez Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry 
 

Celem i założeniem programowym konkursu są: 

    1.  Dokonanie konfrontacji i osiągnięć promocji twórców fotografii amatorskiej  
         prezentujących Jelenią Górę i jej mieszkańców. 
    2.  Popularyzacja twórczości fotograficznej w społeczeństwie jeleniogórskim oraz 
         propagowanie miasta i ziemi jeleniogórskiej na arenie ogólnopolskiej. 
    3.  Utrwalenie obrazu miasta, mieszkańców i regionu jeleniogórskiego. 
 

Tematyka konkursu 

 I  Kategoria – Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 
 II  Kategoria – Jelenia Góra i Jeleniogórzanie,Młodzieżowa do lat 18 

 III Kategoria – PortretJeleniogórzanki Jeleniogórzanina,  
 

Zasady konkursu i warunki uczestnictwa 

  1.    Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących.  
2. Technika wykonania prac dowolna. 
3. W kategorii młodzieżowej do 18 roku życia, kartę  zgłoszenia podpisuje rodzic lub opiekun 

prawny. 

4. Wszystkie prace muszą posiadać tytuł i kolejność pracy zgodny z kartą zgłoszenia. Każdy autor 
może nadesłać na konkurs do 5 prac w tym  jeden zestaw (do czterech zdjęć), wyraźnie 
oznaczonych.  

5. Do prac powinna być dołączona karta zgłoszenia, którą należy pobrać ze strony internetowej  
organizatora www. jtf.com.pl  

6. Zdjęcia mogą być zgłoszone wyłącznie w formiecyfrowej *.JPG. Rozdzielczość 300 dpi,  wielkość 
5300 pikseli - bok dłuższy, wielkość pliku maksymalnie 10 MB, praca musi być poprawna 
technicznie umożliwiającawydruk w formacie  30 x 45cm.Przestrzeń  kolorów sRGB. Prace należy 
nadsyłać na adres e-mail: konkursjgj@jtf.com.pl 

7. Autor może zgłosić fotografie we wszystkich kategoriach, z zastrzeżeniem, że nie możne zgłaszać 
tego samego zdjęcia lub zestawu zdjęć w więcej niż jednej kategorii. 

8. Udział w konkursie jest płatny - 30złotych( do pięciu prac) na konto organizatora: 
31 1090 1926 0000 0001 4357 0634. 

9. W tytule wpłaty wpisać nazwę konkursu oraz imię i nazwisko autora 
10. Koszt wydruku prac zakwalifikowanych do wystawy ponosi Organizator Konkursu. 
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac wskutek działania 

osób trzecich. 
12. Kartę zgłoszenia należy wypełnić pismem drukowanym podając: imię, nazwisko; dokładny adres, 

dane do kontaktu – nr telefonu, adres e-mail,numer kolejny zdjęć oraz tytuły prac.  
13. O dopuszczeniu prac do wystawy decyduje komisja powołana przez Organizatora. 
14. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że autor zdjęć akceptuje 

regulamin konkursu, oraz jest ich właścicielem. 



15. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku 
osób trzecich, naruszeniem norm obyczajowych, uczestnik konkursu ponosi całkowitą 
odpowiedzialnośćcywilną,karną i administracyjną. 

16. Autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma katalog wystawy w formie drukowanej. 
17. Lista autorów nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych do ekspozycji będzie 

zamieszczona na stronie internetowej organizatora www.jtf.com.pl w ciągu 14 dni od zakończenia 
pracy jury. 

18. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
bądź telefonicznie. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych 
fotografii na wystawie oraz publikacjach związanych z konkursem i w celach statutowych 
z zachowaniem praw autorskich. 

20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komisarza konkursu. 
 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, organizator konkursu 
informuje:  
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników jest Organizator. 
Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora 
w celu organizacji i promocji XXV Konkursu „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2022”. 
Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem potwierdzenia udziału  
w konkursie. Uczestnik zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 
będzie wykluczenie z konkursu.  
Organizator nie udostępni danych osobom trzecim, z wyjątkiem  instytucji upoważnionych 
z mocy prawa. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wystawy 
pokonkursowej, nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 roku. 

 
Jury 

Skład jury powołuje organizator. 
W skład jury wejdą przedstawiciele organizatora. 
Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne. Jury ma prawo dowolnego podziału nagród. 

 
Nagrody 

Pierwsza nagroda        
Druga nagroda        
Trzecia nagroda        
Trzy wyróżnienia        
Nagroda w kategorii „Portret”      
Nagroda młodzieżowa do 18 roku życia     
Nagroda(y) sponsorów  

 
Kalendarium 

Termin nadsyłania prac:od 01 czerwca do 31 lipca 2022 roku  
Ocena zdjęć przez jury: do 10 sierpnia 2022 roku 
Otwarcie wystawy i wręczenie nagród: 5 września 2022 r. o godz. 17.00  w Galerii „Promocje” 
Osiedlowego Domu Kultury, Zabobrze, ul. Komedy-Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra. 

 

 



Organizator 

Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne    
Al. Wojska Polskiego 37, 58-500 Jelenia Góra 
www.jtf.com.ple-mail: jtf@jtf.com 

tel. Organizatora +48 798 892 684 
tel. Komisarza +48 603 130 401 
Komisarz konkursu 

Józef  Hanusiak 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


