
REGULAMIN 
Konkursu fotograficznego „Policja w służbie pokoju na świecie” 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Konkurs Fotograficzny „Policja w obiektywie”, zwany dalej Konkursem, ma charakter zamknięty 
i jest skierowany do policjantów, emerytowanych funkcjonariuszy oraz pracowników Policji 
z całej Polski.  

 
Organizatorzy Konkursu 

 
§ 2 

Organizatorem Konkursu jest: 
Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji 
Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa. 
 

Cel Konkursu 
§ 3 

Celem Konkursu jest: 
1) aktywizacja środowiska policyjnego, 
2) popularyzacja dziedziny fotografii jako formy spędzania wolnego czasu, 
4) ukazanie służby policjanta poza granicami kraju poprzez fotografie. 
 

Zasady Konkursu 
 

§ 4 
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Koszty związane z nadsyłaniem prac ponosi 
Uczestnik Konkursu, zwany dalej Uczestnikiem. 

 
§ 5 

Fotografie zgłoszone do Konkursu nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa 
polskiego i międzynarodowego. 
 

§ 6 
Fotografie zgłoszone do Konkursu nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, 
w tym dóbr osobistych osób trzecich – w szczególności dotyczy to treści powszechnie 
uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, 
obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 
przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do 
prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi bez zgody osób 
uprawnionych (w tym prawami autorskimi). 
 
 



Uczestnicy Konkursu 
 

§ 7 
Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być wyłącznie policjant, 
emerytowany policjant lub pracownik Policji. 
 

 
§ 8 

W związku z roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw 
osobistych przez Uczestników, Uczestnik jako osoba odpowiedzialna zobligowany będzie do 
naprawienia wszelkich szkód, a także do ponoszenia wszelkich powstałych kosztów, w tym także 
kosztów związanych z roszczeniami odszkodowawczymi, od których zwolniony jest Organizator. 

 
§ 9 

W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że: 
1) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do dostarczonego przez niego 
zdjęcia/zdjęć; 
2) zgłoszona do konkursu praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw 
majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów; 
3) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii konkursowej i jest 
uprawniony do wykorzystania tegoż wizerunku oraz jego publicznej prezentacji. 
 

§ 10 
Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub zgłoszą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani. 
 

Warunki Konkursu 
 

§ 11 
Uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 5 fotografii. Fotografie muszą być wykonane 
w technologii cyfrowej. 

 
§ 12 

Zgłoszone do Konkursu fotografie powinny spełniać następujące warunki techniczne: 
1) Format pliku: BMP, JPG, JPEG, RAW (lub odpowiedniki) 
2) Minimalny rozmiar pliku: 1 MB (im więcej, tym lepiej) 
3) Zalecana minimalna rozdzielczość pliku: 240 dpi 
4) Wszystkie fotografie powinny być opisane według następującego wzoru: 
imię_nazwisko_numer zdjęcia 
5) organizator nie zezwala na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 
zdjęcia pochodzących z rożnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia, 
5) organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niespełniających wymienionych 
wyżej wymagań.  

 



Zgłoszenie 
 

§ 13 
Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać: 
1) imię, nazwisko, dane kontaktowe, nazwę i siedzibę jednostki policji; 
2) tytuł i opis fotografii (do każdej fotografii); 
3) datę i miejsce wykonania fotografii; 
Wzór zgłoszenia i oświadczenia do Konkursu stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 

§ 14 
Uczestnik Konkursu oprócz podpisanego własnoręcznie, zeskanowanego i przesłanego drogą 
mailową  zgłoszenia i oświadczenia, o którym mowa w § 17, nadsyła tą samą drogą także: 
1) plik cyfrowy z oryginalnym plikiem fotografii, zgodnie z warunkami określonymi w § 16. 
 

Terminy 
 

§ 15 
Konkurs trwa do 15 września 2018 r. Termin zakończenia Konkursu jest jednocześnie 
ostatecznym terminem nadsyłania prac.  
Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres: 
misyjnewspomnienia@gmail.com 

 
§ 16 

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w drodze obrad Komisji Konkursowej. Komisja 
Konkursowa dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. 
jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii. 
W skład komisji wchodzą funkcjonariusze WMZiOŁ BMWP KGP. 
 

§ 17 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 20 września 2018 roku. Zwycięzcy 
Konkursu zostaną powiadomieni o szczegółach. Pozostali Uczestnicy nie będą powiadamiani. 

 
§ 18 

Organizator może informować o wynikach Konkursu posługując się imieniem i nazwiskiem 
Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nagrody 
 

§ 19 
Wyłonione przez Komisję Konkursową najlepsze fotografie, wraz z informacją o ich autorze 
zostaną umieszczone w jubileuszowym kalendarzu, który będzie wydany z okazji stulecia 
utworzenia polskiej Policji Państwowej. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 20 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zgłoszonych fotografii, które nastąpiły 
z przyczyn od niego niezależnych. 
 

§ 21 
Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 
§ 22 

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja 
Konkursowa. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące 
dla wszystkich Uczestników Konkursu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU 
Stopień (w przyp. funkcjonariusza), Imię i nazwisko ………............................................................... 

Nr. tel. kom. ..................................................................................................................................... 

Adres e-mail ..................................................................................................................................... 

Miejsce pełnienia służby .................................................................................................................. 

Lista zdjęć nadesłanych na konkurs i tytuł zdjęcia. 

L.p. Numer zdjęcia Tytuł/opis zdjęcia 
1   
2   
3   
4   
5   

OŚWIADCZENIE 

1 . Oświadczam , że jestem autorem dostarczonych fotografii. 
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatorów nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie 
i formie dla celów promocji Konkursu i realizacji jego celów. Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy 
jednej z nagród w konkursie, wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz KGP bez osobnego wynagrodzenia, autorskich 
praw majątkowych do przedmiotowej fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej 
wydruk wysokiej jakości, zgodnie z Ustawą z dnia4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 90,poz. 631 ze zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w 
szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach 
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania(np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), 
wprowadzania do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie (w tym poprzez prezentowanie na wystawach w celu 
upowszechniania wiedzy prewencyjnej o tematyce Konkursu. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu. zgodnie z art. 6 
Ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.). 
4. Jednocześnie oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają 
zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie 
wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu. 
5. Oświadczam, że chcę przystąpić do konkursu fotograficznego zorganizowanego przez WMZiOŁ BMWP KGP. 
6. Zapoznałem się z regulaminem Konkursu, rozumiem jego treść i w pełni akceptuję jego postanowienia. 
7. Wszystkie podane przeze mnie dane osobowe i kontaktowe są prawdziwe. 
 

 

……................................................................................ 

(miejscowość, data i własnoręczny podpis zgłaszającego) 

 


