
I Tarnogórska Bitwa Fotograficzna 

REGULAMIN 

 

Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Tarnogórska Grupa Fotograficzna 

Czas trwania 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.11.2016 i trwa do 30.11.2017 roku.  
3. Organizator na początku każdego miesiąca publikuje na stronie www.tgftg.pl temat 

fotografii na bieżący miesiąc. 

Uczestnicy konkursu 

4. Konkurs kierowany jest do wszystkich osób, pasjonatów fotografii (zarówno 
mieszkańców Miasta Tarnowskie Góry jak i gości) oraz Członków Stowarzyszenia 
Tarnogórska Grupa Fotograficzna. 

Zgłaszanie fotografii 

5. Każda osoba może wysłać 1 zdjęcie w danym miesiącu tematycznym 

6. Zdjęcia muszą być wykonane w Mieście Tarnowskie Góry 

7. Fotografie należy wysyłać na adres kontakt@tgftg.pl najpóźniej do ostatniego dnia 
każdego miesiąca tematycznego. 

8. Zdjęcie musi spełniać minimalne wymagania: fotografia musi być w orientacji 
poziomej, być w formacie JPG, dłuższy bok nie może być krótszy niż 3500 px, 300 
dpi.  
Plik JPG powinien być nazwany Imieniem i Nazwiskiem oraz miesiącem, np. 
Jan_Kowalski_grudzien.jpg 

9. Fotografia nie może posiadać naniesionego podpisu czy logo.  

10. Osoba, której fotografia zwyciężyła w którymś z tematów, nie bierze udziału w 
dalszej części tej edycji zabawy. 

11. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy. 

12. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 
 

Wyłonienie zwycięzców 

13. Organizator dzieli osoby biorące udział w konkursie na dwie grupy. 
Pierwszą z nich stanowią wszystkie osoby niebędące Członkami Stowarzyszenia 
Tarnogórska Grupa Fotograficzna, druga grupa - Członkowie Stowarzyszenia 

14. Z każdej z grup zostanie wyłonione po jednej fotografii w danym miesiącu 
tematycznym 

http://www.tgftg.pl/
mailto:kontakt@tgftg.pl


15. Ogłoszenie zwycięskich fotografii nastąpi nie później niż 10 dni po zakończonym 
miesiącu tematycznym 

Oświadczenia 

16. Osoba zgłaszająca fotografię do konkursu oświadcza, iż znane są jej zapisy 
niniejszego Regulaminu 

17. Osoba zgłaszająca fotografię do konkursu oświadcza, iż jest jej autorem 

18. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej licencji na 
umieszczenie zdjęć wykonanych przez niego na stronie www oraz profilach 
społecznościowych wraz z oznaczeniem z Imienia i Nazwiska autora. 

19. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wydruk fotografii i jej zaprezentowanie na 
wystawach fotograficznych wraz ze wskazaniem z Imienia i Nazwiska autora. 

 
 

Wszystkie przesłane zdjęcia nie mogą w żaden sposób naruszać praw i uczuć osób trzecich,  
w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, a także             
naruszać obowiązującego w Polsce prawa, zawierać treści powszechnie uznanych naganne          
moralnie. 

 

 

 

 


