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                                Partner konkursu 
 

 
                           Sponsor: 

 
 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „WĘGIEL” 

Organizowanego przez Związek Zawodowy Górników w Polsce 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Węgiel” zwanego dalej konkursem jest 
Związek Zawodowy Górników w Polsce zwany dalej organizatorem z siedzibą przy 
Placu Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach, kod pocztowy 40-950, KRS: 0000132787. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy oraz przyznanie czterech wyróżnień tj. 
wyłonienie autorów najlepszych fotografii o tematyce związanej ze słowami: Górnictwo, 
Lęk, ZZG w Polsce, Pandemia, Bezpieczeństwo, Kopalnia. 

3. Przedmiotem konkursu są fotografie w formacie JPG. 
4. Zwycięska fotografia zostanie oficjalnie zaprezentowana na stronie internetowej ZZG w 

Polsce w social mediach organizatora oraz w Dwutygodniku „Górnik”. 
5. Udział w konkursie może wziąć udział członkini/członek ZZG w Polsce z wyłączeniem 

członków jury konkursu oraz ich rodzin.  
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (tj. 
Dz.U.2019 poz. 847). 
 

Przyjmowanie prac: 
1. Udział w konkursie nie podlega żadnym opłatom. 
2. Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować organizatorom maksymalnie jedną 

pracę. 
3. Uczestnik przesyłający pracę do konkursu zaświadcza, że jest autorem pracy i posiada do 

niej wyłączne prawa autorskie. Wszelkie roszczenia osób trzecich wobec organizatora 
będziemy kierować bezpośrednio do uczestnika prezentującego swoją pracę. 

4. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która posiada odpowiednie 
umiejętności do realizacji założeń konkursu i jest pełnoletnia. 

5. Terminarz: 
a) Przyjmowanie prac konkursowych będzie odbywać się w dniach od 1 listopada 2020 
r. do dnia 10 grudnia 2020 r.; 
b) Powołanie jury i ocena prac nastąpi w dniu 11 - 15 grudnia 2020 r.; 
c) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu www.zzg.org.pl i socjal mediach 

organizatora oraz w Dwutygodniku „Górnik” 
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6. Fotografie w formie pliku zapisanego na płycie CD/DVD lub na pendrive usb, wraz z 
prawidłowo wypełnionym i podpisanym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do 
regulaminu należy wysyłać na adres: Związek Zawodowy Górników w Polsce, Plac 
Grunwaldzki 8-10, Katowice 40-950 z dopiskiem: „KONKURS FOTO” 

7. Uczestnicy mogą także przesyłać pracę we wskazanym formacie „JPG” na adres email 
radakrajowa@zzg.org.pl. Email zawierać musi dane kontaktowe. Warunkiem 
dopuszczenia prac przesłanych za pośrednictwem email do konkursu jest przesłanie w 
tradycyjnej formie pisemnej do ostatniego dnia przyjmowania prac konkursowych 
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. 

8. Datą złożenia pracy konkursowej jest data wpływu do organizatora konkursu pracy i 
wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. 
 

Jury: 

1. Prace konkursowe będą oceniane przez 5-osobowe jury składające się z   przedstawicieli 
Rady Krajowej ZZG w Polsce. 

2. Wszystkie prace nadesłane na konkurs w wyznaczonym terminie będą podlegać 
subiektywnej ocenie jury. 

3. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i prawnie wiążące dla uczestników konkursu. 
4. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

Nagrody: 

1. Dla zwycięzcy konkursu oraz autorów wyróżnionych prac przewidziane są nagrody 
rzeczowe. 

2. Praca zwycięzcy oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w social mediach 
organizatora, na stronie internetowej organizatora oraz w Dwutygodniku „Górnik” wraz 
z imieniem i nazwiskiem autora. 

3. Zwycięzca oraz osoby wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane drogą 
telefoniczną lub mailową o wynikach konkursu w dniu ich ogłoszenia.  

4. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru nagrody. 

Postanowienia końcowe: 

1. Powyższy regulamin dostępny jest do wglądu dla każdego uczestnika konkursu. 
2. Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego 

regulaminu. 
3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za przesłane prace i zastrzegają sobie prawo 

do natychmiastowej dyskwalifikacji pracy w przypadku naruszenia zasad regulaminu 
bądź złamaniu obowiązującego prawa. 

4. W sprawach nie uregulowanych przez powyższy regulamin zastosowanie znajdują 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

5. W przypadku braku rozstrzygnięcia organizator ma prawo nie ogłosić laureatów i 
zwycięzców oraz podjąć decyzję o anulowaniu konkursu. 


