
 

Regulamin konkursu fotograficznego 

„Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Koszalinie naszymi oczami  

-  uczelnia w obiektywie studentów i absolwentów PWSZ, 

oraz pracowników PWSZ i Słuchaczy UTW  PWSZ” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, 

Koszalin, ul. Leśna 1.  

2. Patronem honorowym Konkursu jest JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koszalinie. 

3. Celem konkursu organizowanego w 10-rocznicę istnienia PWSZ w Koszalinie jest: 

 promocja Uczelni, 

 popularyzacja  i pogłębienie wiedzy o życiu społeczności akademickiej, 

 rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania 

wolnego czasu. 

4. Tematem konkursu  jest prezentacja miejsc i sytuacji związanych z uczelnią  

ukazującej PWSZ w sposób ciekawy i oryginalny.   

5. Konkurs jest jednoetapowy i mogą w nim brać udział studenci i absolwenci PWSZ 

oraz pracownicy PWSZ i słuchacze UTW PWSZ.  

6. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:  

Kategoria I - studenci i absolwenci  PWSZ,  

Kategoria II - pracownicy PWSZ i słuchacze UTW PWSZ w Koszalinie. 

 

§2. Warunki uczestnictwa 

1. Do konkursu dopuszczone będą prace fotograficzne wykonane samodzielnie  

i wydrukowane na papierze fotograficznym (format 20x30). Prace nie mogą być 

podklejone ani oprawione. 

2. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko 

autora, kategoria) z załączoną kartą zgłoszenia (w załączniku). 

3. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 



4. Każdy autor może zgłosić nie więcej niż 3 prace. 

5. Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać do 31.05.2019 r.  

na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie,  

ul. Leśna 1, 75-582, lub dostarczyć osobiście do Biblioteki PWSZ z dopiskiem 

„Konkurs fotograficzny”. 

Ponadto należy przesłać wersję elektroniczną prac (format JPG) na adres e-mail  

konkurs.PWSZ@gmail.com.  W nazwie pliku powinno się znaleźć: imię 

nazwisko_tytuł pracy. 

6. Nazwiska osób nagrodzonych i wyróżnionych wraz z terminem wręczenia nagród 

zostaną opublikowane na stronie uczelni  www.pwsz-koszalin.pl  do   10.06.2019r.  

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

uczelni. Wernisaż odbędzie się na wystawie okolicznościowej w Bibliotece PWSZ 

oraz podczas uroczystych obchodów 10-lecia uczelni w październiku 2019 roku.  

8. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury w składzie:  

 przewodnicząca  - Monika Kalkowska – Pracownia Fotograficzna  

Pałacu Młodzieży w Koszalinie,  

 Marek Jóźków - fotograf, 

 Renata Lemańczyk – wykładowca PWSZ, 

 Beata Żuber – dyrektor Biblioteki PWSZ w Koszalinie. 

 

§3. Prawa autorskie 

1. Autorzy prac podpisują oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych 

prac oraz  zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która znajduje się na karcie 

zgłoszenia. 

2. Autorzy prac posiadają zgodę osób portretowanych na wystawienie i publikowanie 

prac z ich wizerunkiem do konkursu oraz dla celów reklamowych konkursu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikowania 

fotografii konkursowych w celach promocyjnych na stronie internetowej.  

 

§4. Postanowienia końcowe 

1. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.  

2. Zgłoszenie prac do konkursu jednoznaczne jest z akceptacją powyższego 

regulaminu. 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
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