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Regulamin konkursu fotograficznego pt:  Ja i sesja. Czyli jak zaliczyć 
semestr.... 

 

1. Organizatorem konkursu Centrum Europejskie UW, 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów CE UW, 

3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografie, 

4. Technika wykonania prac jest dowolna, 

5. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet oraz zostawić odbitkę o wymiarach 18x24 
w Sali 214 CEUW, 

6. Prace w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi i max w plikach nie przekraczających 2MB należy nadsyłać na 
adres fotografiace@uw.edu.pl w formie załączników do listu elektronicznego, 

7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane, 

8. W treści maila należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do 
zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia (te same dane proszę dołączyć do 
pozostawionej odbitki wraz z podpisanym oświadczeniem), oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do 
zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu, 

9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, 
którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac, 

10. Zdjęcia należy nadsyłać do 31.05.2011 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.06.2011 r., 

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne, 

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, 

13. Nagrodzone prace będą wyeksponowane w siedzibie CEUW (raz na stronie internetowej CEUW)  

15. Organizator przewidzial 3 atrakcyjne nagrody, za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca. 

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja 
należy do jury konkursu.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie 
przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych 
organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby 
uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora 
oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. 
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