
Regulamin ogólnopolskiego konkursu fotograficznego 

"49 Memoriał im. Wł, Miazio w obiektywie” 

ORGANIZATOR 
 

Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego „Olimpijczyk” 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego  

w  Zespole Szkół Budowlanych  im. Kazimierza Wielkiego  w Radomiu 
 

PATRONAT  
 

Radomskie Towarzystwo Fotograficzne 

 
I. Przepisy ogólne 

1.Cele ogólnopolskiego konkursu fotograficznego "49 Memoriał im. Wł, Miazio  
w obiektywie” 

• Propagowanie fotografii sportowej 

• Popularyzacja zapasów w stylu klasycznym, 

• Popularyzacja tradycji zapaśniczych w Radomiu 

• Uczczenie 49 rocznicy organizacji Memoriału im. Władysława Miazio 

• Popularyzacja działalności Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radomiu.  

• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań sportowych  

• Dokumentowanie zawodów 

2. Konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny i udział w nim może wziąć każdy 
zainteresowany.  

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie wraz z fotografiami  
i nośnikiem CD czytelnie podpisanej Karty Zgłoszenia której formularz stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź 
prawnych opiekunów na udział w konkursie, której formularz stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu. 

Jednocześnie rodzice lub  prawni opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w konkursie 
dzieckiem Kartę Zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

 



II. Przepisy dotyczące prac. 
1. Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 4 prace w formie odbitki fotograficznej. 

2.. Do fotografii należy dołączyć nośnik w postaci cyfrowej (płyta CD) zawierający wszystkie 
zgłoszone w konkursie prace jako pliki JPG minimum 4 mln pikseli. 

3. Format odbitek – krótszy bok nie mniej niż 30 cm, zalecany 30 x 40 cm, 30 x 45 cm 

4.Technika wykonania fotografii jest dowolna. Fotografie wysoce przetworzone 
komputerowo nie będą oceniane.  

5. Uczestnicy mogą zgłaszać na konkurs fotografie własnego autorstwa, do których mają 
pełne prawa autorskie, wykonane wyłącznie podczas 49  Memoriału im. Władysława 
Miazio (24 -24.09.2022)  

6. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą 
następujące informacje:  

- dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania i adres email. 

- nazwa zawodów i data wykonania fotografii  

7. Metryczka powinna być wykonana na odrębnym arkuszu i przyklejona  taśmą na odwrocie 
fotografii. Uwaga!!! Nie wolno nanosić żadnych napisów bezpośrednio na odwrocie 
fotografii. 

8. Wszystkie zakwalifikowane do wystawy fotografie przechodzą na własność Organizatora, 
który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii pod warunkiem zamieszczenia 
imienia i nazwiska autora na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym 
zakresie. Powyższe uprawnienia przysługują Organizatorowi, na podstawie oświadczeń 
złożonych przez autorów zdjęć, a zawartych w karcie zgłoszenia wymaganej w pkt. I.3. 
niniejszego regulaminu. 

9. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że: 

1/ posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie 
niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania, z uwzględnieniem 
konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego 
publikacji.  

2/ przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (j.t. w Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 
631 ze zm. ) w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską  
i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we 
wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich 
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu; 



3/ wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych  
w procesie przeprowadzenia przedmiotowego konkursu – art. 23 ustawy o ochronie danych 
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi 
zmianami). 

4/ przyjmuje warunki regulaminu Konkursu. 

10. Fotografie wraz z Kartą zgłoszenia w kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” 
należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ZSB 
26-600 Radom, Kościuszki 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października  
2022 r. 

11. Fotografie bez metryczki i wypełnionej Karty zgłoszenia nie będą brały udziału  
w konkursie i nie podlegają zwrotowi. 

12. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

III. Przepisy dotyczące rozstrzygnięcia konkursu. 

1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje  
o przyznaniu nagród oraz zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzja Jury jest 
ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania 
zwycięzców, jak i przyznawania miejsc exaequo. 
 
2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Prace niezakwalifikowane do wystawy autor 
może odebrać osobiście w siedzibie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w  terminie 5 dni 
roboczych od ogłoszenia wyników.  
 

3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie ZSB oraz RCSZ „Olimpijczyk”  

4. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. 

5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. O miejscu 
i terminie zostaną powiadomieniu uczestnicy. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. W tym 
przypadku nadesłane prace zostaną odesłane na koszt organizatora.  

7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 
interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 

 

 

 

 



Załącznik 1 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA w KONKURSIE  FOTOGRAFICZNYM  

"49 Memoriał im. Wł, Miazio w obiektywie” 

 

Imię  i nazwisko .......................................................................................................................................................................... 

  

Adres zamieszkania ...................................................................................................................................................................... 

Adres e-mail  ....................................................................................................Tel. kom ............................................................ 

Data urodzenia  ………………………………………………………………………….. 

Liczba zgłoszonych fotografii …………………………………………….. 

Oświadczam, że  

• jestem autorem załączonych fotografii.  
 

• nadesłane przeze mnie fotografie, ani ich fragmenty zgłoszone przeze mnie do konkursu fotograficznego  
"49 Memoriał im. Wł, Miazio w obiektywie” nie były publikowane a także nie brały udziału w żadnym innym 
konkursie oraz nie były i nie są obciążone prawami autorskimi lub innymi prawami osób trzecich. 

•  
• wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

niezbędnych w procesie przeprowadzenia przedmiotowego konkursu – art. 23 ustawy o ochronie danych 
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami). 
 

• zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu fotograficznego "49 Memoriał im. Wł, Miazio w obiektywie” 
organizowanego przez RCSZ „Olimpijczyk” i SMS Radom i akceptuję jego wszystkie postanowienia  
 

• posiadam pełnię praw autorskich do fotografii i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich 
publikacji i/lub innego rozpowszechniania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, 
jakie muszą zostać spełnione przy ich publikacji  
 

• Nieodpłatnie przenoszę na Organizatora własność nośników, na których prace utrwalono  
 

• Wszystkie zakwalifikowane do wystawy fotografie przechodzą na własność Organizatora, który ma prawo do 
nieodpłatnego wykorzystania fotografii, bez ograniczeń terytorialnych, pod warunkiem zamieszczenia imienia i 
nazwiska autora na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie w tym w 
szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach 
internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób 
ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu 

 
 

…………………….……………………………………………… 

 (data i podpis autora fotografii) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis rodziców bądź prawnych opiekunów - dot. osób niepełnoletnich)  

…………...…………………………………………
… 

  (miejsce, data)    



Załącznik 2 

 

Oświadczenie rodzica /prawnego opiekuna/ o wyrażeniu zgody na udział w konkursie 

 

Ja …………………………….……………………………………………….. legitymujący się dowodem 

osobistym o numerze ………………………………………….. urodzony/a w dniu ……………………………. 

w ……………………………….…………… 

 będący/a  rodzicem/prawnym  opiekunem .................................................................................... 
/imię i nazwisko dziecka/ 

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym "49 Memoriał im. Wł, 

Miazio w obiektywie”   organizowanego przez RCSZ „Olimpijczyk” i SMS Radom i akceptuję jego wszystkie 

postanowienia. 

 

….………………………………… 
(data i podpis rodzica/ opiekuna)   
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