
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO #LUBLINTRAVEL  
 
 
 
§ 1 Postanowienia ogólne  

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego #LublinTravel zwanego dalej 

„Konkursem”.  

2. Organizatorem konkursu jest: Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna.  

 

 

§ 2 Cel i tematyka konkursu  

 

1. Motywem przewodnim Konkursu Fotograficznego #LublinTravel są zabytki związane z Unią Lubelską oraz 

zdjęcia wykonane podczas imprez odbywających się w ramach  obchodów 450. rocznicy wydarzenia. 

 

 

§ 3 Przepisy dotyczące zgłaszania zdjęć  

 

1. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie fotografie.  

2. Zgłaszane zdjęcia należy umieścić na profilu Facebook „Informacja turystyczna w Lublinie” 

(www.facebook.pl/infolublin) wraz z tytułem oraz hasztagiem #lublintravel w opisie.  

3. Następnie fotografie (w formacie .jpg) należy przesłać na adres konkurs.lublintravel@gmail.com, wraz z 

następującymi informacjami: imię i nazwisko, tytuły zdjęć.  

4. Wymagane parametry techniczne zdjęcia to: długość dłuższego boku zdjęcia mininmum 3000 pikseli. 

5. Na fotografii nie mogą znajdować się znaki wodne, podpisy ani inne oznaczenia. 

5. Osoby, które prawidłowo zgłoszą zdjęcie, otrzymają potwierdzenie drogą mailową.  

6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie zostały nagrodzone w innych konkursach oraz nie 

brały udziału w poprzedniej edycji Konkursu #LublinTravel.  

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, bez ograniczeń wiekowych.  

8. Zgłoszenia są przyjmowane od momentu ogłoszenia Konkursu 1 października do 31 października 2019 r.  

 

 

§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu  

 



1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dwóch etapach: plebiscyt oraz decyzja Jury.  

2. I etap: Po zakończeniu naboru zdjęć, zostaną one opublikowane w albumie na profilu Facebook Lubelskiego 

Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej (Informacja turystyczna w Lublinie - 

www.facebook.com/infolublin). Do drugiego etapu przejdzie 20 fotografii z największą liczbą zdobytych 

polubień.  

3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony od momentu ogłoszenia go na profilu 8 listopada do 18 listopada 2019 r. 

(godz. 16.00).  

4. II etap: Spośród 20 wybranych w plebiscycie fotografii, Jury dokona wyboru trzech pierwszych miejsc.  

5. Skład Jury: Dorota Lachowska – wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Natalia 

Wierzbicka – artysta multimedialny i fotograf, Marcin Dąbrowski – kierownik Lubelskiego Ośrodka Informacji 

Turystycznej i Kulturalnej.  

6. Wśród nagrodzonych zdjęć może znaleźć się tylko jedno zdjęcie jednego autora.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć, lub weryfikacji ilości polubień, w przypadku 

podejrzenia oszustwa w I etapie konkursu.  

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.lublintravel.pl oraz profilu Facebook 

Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej („Informacja turystyczna w Lublinie” - 

www.facebook.com/infolublin).  

9. Organizator będzie kontaktował się z laureatami Konkursu drogą elektroniczną.  

10. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.  

11. Wybrane prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Lubelskim Ośrodku Informacji 

Turystycznej i Kulturalnej.  

12. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu otwierającego wystawę pokonkursową 5 grudnia o godz. 

17.00 w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej (ul. Jezuicka 1/3). 

  

 

§ 5 Ochrona danych osobowych  

 

1. Organizator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego 

zwycięzców, a więc wykonania umowy łączącej Panią/Pana z LROT (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pisemnie na adres 

ul. Jezuicka 1/3, 20 – 113 Lublin, drogą elektroniczną na adres e – mail: do@lrot.pl, lub telefonicznie pod 

numerem 81-532 14 48. 

 

 

§ 6 Prawa autorskie 

  



1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia prac konkursowych, oświadcza, że przysługują mu do nich 

autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku 

osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatorów za 

wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.  

2. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatorów do nieodpłatnego, wielokrotnego, nieograniczonego czasowo 

ani terytorialnie korzystania z nadesłanych prac w działaniach promocyjnych, na następujących polach 

eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie części lub 

w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, 

systemu lub formatu, b) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie, nagrywanie na 

urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, 

rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, c) wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych: wydawnictwa, media 

społecznościowe, strony internetowe, targi turystyczne i inne działania promocyjne.  

3. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności 

wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania  

4. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także 

ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatorów wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym 

w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki 

publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, 

praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu 

wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.  

5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw 

autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje 

koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.  

6. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych, których 

własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatorów z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu.  

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe  

 

1. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady Konkursu określone 

niniejszym Regulaminem.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także przerwania, 

zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.  

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia 

Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.  

4. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem decyzję podejmują Organizatorzy.  



5. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.  

 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz na 

stronie internetowej www.lublintravel.pl.  

 
 


