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Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Dziecko i Rodzina. Razem we Wczesnej Interwencji” 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego 
„Dziecko i Rodzina. Razem we Wczesnej Interwencji”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną (w skrócie: PSONI) z siedzibą w Warszawie, ul. Głogowa 2b. 

3. Konkurs jest częścią społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez 
PSONI z okazji obchodów Jubileuszu 40-lecia Wczesnej Interwencji w Polsce.  

4. Celem Konkursu jest promowanie idei i standardów Wczesnej Interwencji, w której 
w centrum oddziaływań jest dziecko i jego rodzina. 

5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób fizycznych zajmujących 
się fotografią profesjonalnie lub amatorsko.  

2. Osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną 
zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.  

3. Dopuszcza się prace zbiorowe. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być przedstawiciele Organizatora Konkursu, tj. członkowie 
Zarządu Głównego PSONI, pracownicy Biura Zarządu Głównego PSONI oraz członkowie  
ich rodzin. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i podpisanie oświadczeń 
stanowiących Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu, a następnie przesłanie ich 
wraz z pracami konkursowymi do Organizatora.  

1) W przypadku osób niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych, Załączniki nr 1 i nr 2 
podpisuje opiekun prawny Uczestnika Konkursu. 

2) W przypadku prac zbiorowych, Załączniki nr 1 i nr 2 wypełnia i podpisuje każda z osób 
wchodząca w skład zespołu autorów zdjęć. 

§ 3 ZASADY ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Uczestnik/zespół może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 fotografii, które nawiązują 
do tematyki Konkursu. 

2. Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach 
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej (kadrowanie, redukcja 
koloru, rozjaśnianie, kontrastowanie).  
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3. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty), będą 
dyskwalifikowane. 

4. Fotografie należy przesłać w formie wydruków o wymiarach 30 x 40 cm wykonanych na 
papierze fotograficznym. Do przesyłanych wydruków należy dołączyć wersje fotografii  
w postaci plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 72 dpi (minimalne wymiary 
obrazu w pikselach powinny wynosić 2362 x 1575), zapisanych na płytach CD lub nośniku 
USB. 

5. Fotografie wraz z dokumentacją należy dostarczyć lub przesłać na adres:  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

ul. Głogowa 2b  

02-639 Warszawa,  

z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Dziecko I Rodzina”,  

w terminie do 15 stycznia 2018 roku. Przesyłka, również dostarczona przez pocztę lub 
kuriera musi dotrzeć do siedziby Organizatora do godz. 16.00. 

7. Koszty przesyłki ponoszą Uczestnicy Konkursu.  

8. Wraz z wydrukowanymi fotografiami, CD lub USB oraz Załącznikami nr 1 i nr 2 należy 
przesłać dla każdego zdjęcia następujące informacje: 

1) tytuł zdjęcia, 

2) imię i nazwisko Autora/Autorów, 

3) krótki opis zdjęcia, w tym miejsce wykonania, 

4) miesiąc i rok, w którym zostało wykonane zdjęcie.  

9. Organizator nie dopuści do Konkursu zdjęć, które nie spełniają wymagań technicznych 
i organizacyjnych. 

§ 4 ORGANIZACJA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Kompletność wymaganych dokumentów dotyczących fotografii konkursowych sprawdzać 
będzie Biuro Zarządu Głównego PSONI. 

2. Wybór najlepszych zdjęć odbędzie się poprzez głosowanie elektroniczne w formie plebiscytu 
zorganizowanego na stronie internetowej Organizatora: www.psoni.org.pl. Głosowanie 
odbywać się będzie od 18 stycznia do 02 lutego 2018 roku do godz. 24.00. 

3. Zalecane kryteria wyboru dla osób głosujących w plebiscycie są  następujące:  

1) oryginalność i walory artystyczne zdjęcia;  

2) adekwatne nawiązanie do tematu Konkursu;  

3) trafne i ciekawe odzwierciedlenie przesłania kampanii za pomocą obrazu;  

4) potencjalne oddziaływanie marketingowe, w szczególności czytelność przekazu.  

5. Spośród 5 fotografii, które uzyskają w plebiscycie najwięcej głosów, Komisja Konkursowa 
wybierze zdjęcie kampanii społecznej „Rok Wczesnej Interwencji 2018”. Wybór odbędzie 
się w terminie od 03 lutego do 07 lutego 2018 roku. 

http://www.psoni.org.pl/
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6. Zdjęcia, które otrzymają najwięcej głosów w plebiscycie,  będą eksponowane na wystawie 
podczas XLII Sympozjum Naukowego w dniu 21 września 2018 roku. Liczba zdjęć na wystawie 
będzie uzależniona od warunków technicznych miejsca ekspozycji.  

7. Podczas XLII Sympozjum Naukowego odbędzie się także uroczystość wręczenia dyplomów 
Autorom 5 zdjęć, które otrzymały najwięcej głosów w plebiscycie. 

8. Organizator Konkursu będzie eksponował zdjęcia także w różnych innych formach, takich 
jak: strona internetowa, Facebook, kwartalnik „Społeczeństwo dla Wszystkich”, inne 
publikacje. 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii.  

2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu 
warunków niniejszego Regulaminu.  

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, nie zostaną dopuszczeni do udziału w Konkursie. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora Konkursu www.psoni.org.pl 
oraz na profilu facebookowym www.facebook.com/zgpsoni/. 

5. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; w tym celu powinni skontaktować 
się z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie 
danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału 
w Konkursie. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

 

Zatwierdzam: 
 
 Prezeska Zarządu Głównego  
 

Warszawa, 24 listopada 2017 roku                                              Dr Monika Zima-Parjaszewska 

http://www.psoni.org.pl/
http://www.facebook.com/zgpsoni/

