
 
Regulamin konkursu fotograficznego dla studentów  

Wojskowej Akademii Technicznej pt.: 
II Edycja konkursu „Energetyka w soczewce” 

 

§ 1. Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu pn. „Energetyka w soczewce” (dalej: „Konkurs”) jest Koło 
Naukowe Energetyków przy Wojskowej Akademii Technicznej (dalej: KNEN WAT) z 
siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa.  Fundatorem 
nagród rzeczowych jest Organizator.  

2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia Konkursu 
fotograficznego, warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz 
uczestników Konkursu.  

3. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie KNEN WAT oraz na 
stronie internetowej: www.wat.edu.pl w pozycji: Konkurs fotograficzny „Energetyka w 
soczewce” 

§ 2. Cel i tematyka Konkursu 

1. Celem Konkursu jest pokazanie zmian polskiej energetyki w świetle otoczenia, w którym 
funkcjonuje i w które jest wkomponowana tworząc bezpieczną i przyjazną środowisku i 
ludziom gałąź gospodarki. 

2. Tematem Konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej energetykę w innym świetle - w 
sposób ciekawy i oryginalny.  

§ 3. Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: 01.08.2022 r. – 31.10.2022 r.  

2. Ocena prac przez Komisję Konkursową i rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 21 dni 
kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu.  

3. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania w siedzibie KNEN WAT.  

§4. Ważność Konkursu 

1. Konkurs będzie ważny w przypadku nadesłania minimum 4 prac od 4 różnych Uczestników 
Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, gdy niespełniony jest warunek 
§4 pkt 1. W tym przypadku prace zwracane są Uczestnikom konkursu i Organizator nie 
nabywa do prac żadnych praw. 

§ 5. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest dedykowany dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej.  

2. Każdy z Uczestników Konkursu, przystępując do niego, wyraża zgodę na postanowienia i 
zobowiązuje się stosować do niniejszego Regulaminu.  



3. Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 31 października 2022 roku nadesłać 
(decyduje data doręczenia do Organizatora) lub dostarczyć do siedziby Organizatora 
wykonane przez siebie maksymalnie 3 fotografie, podając:  

a) nazwę, tj. opisać obiekt, który widnieje na fotografii i miejsce (miejscowość) na 
terenie której wykonano fotografię,  

b) imię i nazwisko autora,  

c) miejscowość zamieszkania,  

d) telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej autora.  

4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.  

5. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie i nie zostaną zwrócone 
autorowi. Organizator nie nabywa żadnych praw do fotografii.  

6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym 
w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także powszechnie przyjętych norm 
obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznanych za wulgarne i 
obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających 
uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, historyczne, przedstawiających 
przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, 
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez 
zgody uprawnionych. 7. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie fotografie autorstwa 
Uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne 
wady prawne pracy zgłoszonej do Konkursu.  

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie nośników – 
przesyłek dostarczonych pocztą tradycyjną.  

9. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.  

§ 6. Zasady zgłaszania prac konkursowych 

1. Zgłoszenia na Konkurs dokonuje się jednym z trzech sposobów:  

a) dostarczenie osobiste prac w postaci wydrukowanego zdjęcia do sekretariatu 
Instytutu Systemów Elektronicznych (bud. 100, pok ..) lub do mgra inż. Bogdana 
Perki (bud. 100, pok. 68) w kopercie z dopiskiem: Konkurs fotograficzny 
„Energetyka w soczewce”, z dołączonym i podpisanym przez uczestnika Konkursu 
załącznikiem nr 1: Oświadczeniem Uczestnika Konkursu.  

b) Przesłanie zdjęcia i załącznika nr 1: Oświadczenie Uczestnika Konkursu (PDF) 
pocztą elektroniczną. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Jedno zdjęcie 
nie może przekroczyć objętości 10 MB. Zdjęcia w postaci pliku JPG należy 
przesyłać na adres poczty elektronicznej: bogdan.perka@wat.edu.pl 

c) Osobiste dostarczenie nośnika danych (pendrive) na których zapisane są zdjęcia, 
który musi zostać podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu oraz 
załącznik nr 1: Oświadczenie Uczestnika Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość wydrukowanego zdjęcia 
dostarczonego w formie elektronicznej 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii, która nie spełnia wymagań 
technicznych Regulaminu lub narusza postanowienia § 5 pkt 5. i 6.  
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4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani. 

§ 7. Kryteria oceny fotografii konkursowych  
oraz sposób wyłonienia laureata i finalistów 

1. Wszystkie prace spełniające warunki Regulaminu podlegają ocenie Komisji Konkursowej. 

2. Komisję Konkursową powołuje Biuro Organizatora. Skład Komisji tworzą przedstawiciele 
pracowników i studentów Wojskowej Akademii Technicznej powołani przez Organizatora. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 4. 
Komisja Konkursowa podejmie decyzję większością głosów.  

4. Komisja Konkursowa dokona oceny, biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

a) walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne, ‒ interpretacja i nawiązanie do 
tematu,  

b) spełnienie wymogów formalnych,  

c) pomysłowość i zmysł obserwacji,  

d) jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii,  

e) technika wykonania.  

5. Komisja Konkursowa wyłoni fotografie wyróżnione w Konkursie (wyróżnienie I, 
wyróżnienie II, wyróżnienie III) oraz Laureata Konkursu.  

6. Laureat Konkursu oraz Wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora Konkursu 
drogą poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.  

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wat.edu.pl 

§ 8. Wykorzystanie zakwalifikowanych do Konkursu fotografii 

1. Zakwalifikowane, czyli spełniające warunki Regulaminu fotografie, z informacją o autorze, 
mogą być przedmiotem ekspozycji w miejscu wskazanym przez Organizatora.  

2. Fotografie mogą być wykorzystane na stronach internetowych Organizatora, w innych 
mediach wewnętrznych i zewnętrznych, a także publikacjach, kalendarzach oraz we 
wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.  

3. Przesłanie fotografii przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne ze zgodą, że wszystkie 
osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną 
ekspozycję.  

4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatną publikację 
nadesłanych fotografii przez Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z 
udzieleniem zgody na wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych 
Organizatorów oraz we wszelkich publikacjach oraz materiałach informacyjnych, 
promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania 
do obrotu. 

5. Uczestnik Konkursu wysyłając prace oświadcza, że fotografia stanowi dzieło oryginalne, 
nie narusza praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich, przepisów prawa, jest 
wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne okoliczności, które 
mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność osób trzecich z tytułu 
wydania i rozpowszechniania fotografii. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z 
roszczeniami przeciwko Organizatorowi Konkursu wynikającymi z tytułu naruszenia praw 
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określonych powyżej, osoba zgłaszająca fotografię zrekompensuje Organizatorowi, jako 
wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko 
niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, 
jakie powstaną z tego tytułu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do obróbki komputerowej, możliwości dokonania 
modyfikacji fotografii ze względu na wymogi techniczne związane z wykorzystaniem prac.  

§ 9. Nagrody 

1. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę w Konkursie.  

2. Nagrodę otrzymują:  

a) Zwycięzca ‒ laureat Konkursu za zajęcie I miejsca – nagroda główna  

b) Wyróżnienie I – nagroda dodatkowa 

c) Wyróżnienie II– nagroda dodatkowa  

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym terminie poprzez 
zamieszczenie zmian na stronie internetowej: www.wat.edu.pl w pozycji Konkurs fotograficzny 
„Energetyka w soczewce”. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich 
zamieszczenia na stronie internetowej.  

2. Dodatkowych informacji udziela Bogdan Perka, email: bogdan.perka@wat.edu.pl, tel.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatora i obowiązuje do czasu 
zakończenia Konkursu. 
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