
Regulamin konkursu fotograficznego „Ikona 30-lecia – wolność i solidarność” 

 

 

Dom Spotkań z Historią i Press Club Polska, zwani dalej Współorganizatorami, 

wspólnie powołali i ogłaszają konkurs fotograficzny pt. „Ikona 30-lecia – wolność 

i solidarność”, zwany dalej Konkursem. Konkurs jest związany z rocznicą 

przełomu 1989 r.  

 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest wyłonienie fotografii, która stanie się symbolem 

podsumowującym trzy dekady przemian, zapoczątkowanych wydarzeniami 1989 

roku.  

 

Organizator  

Organizatorem części technicznej Konkursu jest Press Club Polska. Biuro 

Organizacyjne Konkursu mieści się w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6A,  

kod pocztowy 00-461. 

 

Uczestnicy 

Pracę na Konkurs może zgłosić każdy zawodowy autor fotografii prasowej, jego 

spadkobiercy, redakcja lub agencja fotograficzna, zwani dalej Uczestnikiem. 

Każdy Uczestnik może zgłosić do pięciu (5) pojedynczych fotografii. Zgłoszenia 

można dokonać wyłącznie przy użyciu formularza elektronicznego na stronie 

internetowej. Przed przekazaniem zgłoszeń Jury zostaną one zanonimizowane 

przez Organizatora.  

 

Nagroda  

Nagroda dla Laureata wynosi 30 000 zł. W razie, gdyby Konkurs wygrała 

fotografia nieżyjącego autora, kwota Nagrody zostanie wypłacona jego 

spadkobiercom. Gdyby spadkobiercy nie byli ustaleni, a trwało w ich sprawie 

postępowanie spadkowe, kwota Nagrody zostanie wypłacona po jego 

prawomocnym zakończeniu. Gdyby spadkobiercy nie byli znani, Organizator 

wezwie – poprzez jednokrotne ogłoszenie w dzienniku o zasięgu krajowym – aby 

osoby uprawnione zgłosiły się w terminie trzech miesięcy po odbiór Nagrody, 

wskazując przy zgłoszeniu stosowne dokumenty potwierdzające ich prawa.  

Nie zgłoszenie się w oczekiwanym terminie osoby uprawnionej daje 

Współorganizatorom prawo do przeznaczenia kwoty Nagrody na inny cel według 

uznania Współorganizatorów. 

 

 



Jury 

Wyboru Laureata dokona jury. Na początku posiedzenia członkowie Jury 

wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Jury. Podczas posiedzenia Jury 

mogą być obecni – bez prawa głosu – przedstawiciele Współorganizatorów, w 

celu zapewnienia pomocy organizacyjnej i technicznej. Jury ma prawo nie 

przyznać Nagrody.  

 

Głosowanie 

Jury podczas posiedzenia podejmuje decyzje w drodze głosowania. Każdy 

członek Jury ma jeden głos. Głosowaniem kieruje Przewodniczący Jury. 

Laureatem zostaje fotografia, która zdobyła największą liczbę głosów. W razie 

uzyskiwania równej liczby punktów przez dwie fotografie lub więcej, w kolejnych 

turach głosuje się na zwycięzcę spośród kandydatów, którzy uzyskali największą 

równą liczbę punktów i tak dalej, aż do wyłonienia zwycięzcy. 

 

Terminy 

Przyjmowanie zgłoszeń do nagrody: 15 kwietnia 2019 – 10 maja 2019. 

Posiedzenie jury i wyłonienie Laureata: 11 – 28 maja w Warszawie.  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody: 30 maja – 4 czerwca w Warszawie. 

 

Postanowienia końcowe 

Osoba lub podmiot zgłaszający fotografię, w razie wygrania przez nią Konkursu, 

zobowiązuje się do osobistego (lub poprzez wskazanego pisemnie 

przedstawiciela) odbioru nagrody podczas uroczystości wręczenia Nagrody.  

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że 

zgłaszający jest właścicielem praw autorskich do zgłaszanego utworu oraz że 

zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie 

utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku 

przedstawianych osób. 

Zgłoszenie utworu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi 

Konkursu, w przypadku wygranej w Konkursie, zgody na bezpłatne 

wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez 

żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w 

internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem. 

Kwota Nagrody jest opodatkowana zgodnie z polskim prawem. 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem nagrody decyzję podejmuje Jury. 

Nie przewiduje się trybu reklamacyjnego. 


