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Regulamin konkursu fotograficznego 

„Moja przygoda z astrofotografią” 

 
 
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Moja przygoda z astrofotografią” zwanego dalej 
Konkursem jest firma CO-NET Robert Olech z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Żwirki i Wigury 
11/34 zwana dalej CO-NET. 

1.2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem serwisu internetowego Optyczne.pl wydawanego 
przez firmę CO-NET Robert Olech  

1.3. Konkurs trwa od 15.09.2013 r. do 10.12.2013 r. do godz. 23:59:59  
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.3 
1.5. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar całego świata. 

 
 

2. KATEGORIE KONKURSOWE I FOTOGRAFIE 
2.1. Kategorią tematyczną konkursu jest: 

• Astrofotografia 

2.2. Zgłaszane fotografie muszą być: 
• w wersji elektronicznej w formacie JPEG 
• rozmiar minimum 1000 pikseli na szerokość 

2.3. Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę fotografii. 
2.4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane. Uczestnik konkursu 

oświadcza, iż  zgłaszane prace nie były wcześniej nagradzane w innych konkursach.  
2.5. Zezwala się na retusz fotografii, polegający na korekcji polepszającej np. kolorystykę, nasycenie, 

jasność lub kontrast całej fotografii. 
2.6. Zezwala się na wykonanie tzw. kadrowania, polegającego na wycięciu pewnego fragmentu 

fotografii z całego, oryginalnego kadru. 
2.7. Niedozwolone są przeróbki zdjęcia odnoszące skutek jedynie na jego wybranych fragmentach, a w 

szczególności niedopuszczalne jest dodawanie lub odejmowanie fragmentów fotografii, oraz 
dokonywanie fotomontażu.  

2.8. Uczestnik zgłaszając fotografię do konkursu jednocześnie oświadcza, iż jest jej autorem i posiada 
do niej wyłączne prawa autorskie, a wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich 
opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. 

2.9. Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i 
ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych, 
pornograficznych, rasistowskich, faszystowskich, obscenicznych i powszechnie uznawanych za 
obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest aby fotografie zawierały przemoc lub obrażały 
uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.  

2.10. Zgłoszone zdjęcia nie spełniające w/w wymogów nie zostaną zakwalifikowane do konkursu 

 

 

3. UCZESTNICY KONKURSU 
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3.1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub posiadają adres korespondencyjny na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami. 

3.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele firmy, CO-NET Robert oraz osoby 
zaangażowane w przygotowanie i prowadzenie konkursu, w tym także członkowie ich rodzin i 
osoby im najbliższe. 

3.3. Uczestnicy nie spełniający któregokolwiek z w/w warunków zostaną wykluczeni z udziału w 
konkursie. 

 

4. UDZIAŁ W KONKURSIE 
4.1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

• Przesłać fotografię konkursową za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 
http://www.optyczne.pl/konkurs  

• Wypełnić formularz, w którym należy podać: 
o Tytuł pracy (fotografii) 
o Imię i nazwisko 
o Miejscowość zamieszkania 
o Adres e-mail 

• Oświadczyć, iż zapoznało się z niniejszym regulaminem konkursu i przyjmuje się jego 
postanowienia 

4.2. Osoby, które w formularzu podadzą nieprawdziwe dane, lub nie spełnią warunków określonych w 
punkcie 4.1 zostaną wykluczone z konkursu. 

4.3. Osoby, które dokonają zgłoszenia i prześlą zdjęcia po zakończeniu konkursu nie będą brały w nim 
udziału. 

4.4. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
4.5. Uczestnicy konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez 

firmę CO-NET Robert Olech ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na 
warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas 
niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – jest Organizator. W szczególności 
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości 
zamieszkania, wieku w materiałach związanych z Konkursem. 

4.6. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem firmie CO-NET Robert Olech 
zgody na bezpłatne i bezterminowe opublikowanie w/w prac na stronach internetowych 
wydawanych przez firmy CO-NET Robert Olech. 

 

5. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY  
5.1. Po zakończeniu konkursu Jury dokona oceny wybranych zdjęć pod kątem jakości, oryginalności i 

wyjątkowości. 
5.2. Po dokonaniu oceny wszystkich prac, Jury  dokona wyboru trzech najlepszych zdjęć, których 

autorzy zostaną ogłoszeni Zwycięzcami konkursu i zdobędą miejsca od 1. do 3.  
5.3. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 

http://www.optyczne.pl/konkurs
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5.4. Lista Zwycięzców i Wyróżnionych oraz ich prace zostaną ogłoszone na stronie www.optyczne.pl i 
do dnia 31 grudnia 2013 r . 

5.5. Każdemu ze Zwycięzców konkursu i wyróżnionym przysługuje prawo do nagrody. 
5.6. Fundatorem nagród jest firma CO-NET Robert Olech. 
5.7. Nagrodami dla Zwycięzców konkursu są: 

• za zajęcie 1. miejsca – Lornetka Nikon Action EX 10x50 
• za zajęcie 2. miejsca – Lornetka Nikon ACULON A211 8x42 
• za zajęcie 3. miejsca – Lornetka Nikon ACULON A211 7x35 

5.8. Zwycięzcy zostaną poinformowani o fakcie wygrania konkursu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej w ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu. Wiadomość zostanie 
wysłana na podany w formularzu adres e-mail. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
6.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w Internecie pod adresem 

http://www.optyczne.pl/regulamin.pdf  
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie. 
6.3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 
6.4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa polskiego 
6.5. Organizator zastrzega się prawo do legitymowania osób odbierających wszelkie nagrody 

ufundowane przez organizatora i sprawdzenia zgodności faktycznych danych z podanymi w 
formularzu rejestracyjnym. 

6.6. Zgodność z podanymi przy rejestracji danymi osobowymi stanowi warunek otrzymania nagrody.   

http://www.optyczne.pl/
http://www.optyczne.pl/regulamin.pdf

