
Regulamin konkursu fotograficzno-filmowego 
„Wakacje w kadrze”  

 
I.  Organizator konkursu  
 
1. Organizatorem konkursu fotograficzno-filmowego „Wakacje w kadrze”, zwanego dalej 
„Konkursem” jest TVP 3 Kielce, zwane dalej „Organizatorem”.  
 
II.  Cel i tematyka konkursu 
 
Celem Konkursu jest pokazanie w humorystyczny sposób wydarzeń, miejsc i osób poznanych 
w trakcie wakacji. Tematyką Konkursu są różnorodne przejawy życia mieszkańców 
Świetokrzyskiego, podczas wyjazdów wakacyjnych, ale i na miejscu, w regionie podczas 
życia codziennego, uroczystosci, zwiedzania, rozrywki oraz wypoczynku.  
 
Konkurs promuje zdrowy tryb życia, aktywny wypoczynek oraz przybliża wykorzystanie 
nowoczesnych technologii do dokumentowania zjawisk otaczającego świata, jest 
przygotowaniem do dziennikarstwa obywatelskiego w lekki, łatwy i przyjemny sposób.   
 
W konkursie chodzi o to by widzowie TVP3 Kielce przysłali zdjecie, filmową relację 
reporterską i/lub film amatorski nagrany podczas wakacji. Ogólnym celem konkursu jest 
rozbudzenie w widzach postaw dzienniakrstwa obywatelskiego – które polega na 
informowaniu o zabawnych, ciekawych i ważnych zjawiskach kulturowych, społecznych czy 
prawnych w ich najbiższym otoczeniu. 
 
II.  Uczestnicy konkursu 
 
Konkurs fotograficzno-filmowy „Wakacje w kadrze”, adresowany jest do wszystkich widzów 
TVP 3 Kielce, którzy chcą podzielić się swoją pasją do fotografii, filmowania i reportażu 
video na antenie TVP 3 Kielce. Konkurs ma zachęcić widzów do tworzenia własnych 
materiałów i nadsyłanie ich do wykorzystania w programach TVP3 Kielce oraz na fanpagu 
TVP3 Kielce. Letnia – wakacyjna formuła ma pokazać jak nasi widzowie spędzili wakacje, 
jakie mają poczucie humoru oraz jak umieją korzystać ze smartfonów i aparatów żeby 
stworzyć tereści multimedialne.  
 
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy od 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą 
przedstawić zgodę na wykorzystanie materiału podpisaną przez prawnych opiekunów. W 
konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z TVP3 Kielce – pracownicy etatowi czy 
współpracownicy, ani członkowie ich rodzin.  
 
1. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani, 

o ile nadesłane prace będą spełniały założenia konkursu. Z udziału w konkursie 
wyłączeni są pracownicy i współpracownicy TVP3 Kielce oraz ich osoby bliskie.  

2. Organizatorzy nie dopuszczają grupowego uczestnictwa w konkursie. W konkursie 
uczestnik bierze udział indywidualnie, przesyłając pod wskazany adres maksymalnie 2 
(dwa) wykonane przez siebie filmy oraz maksymalnie 5 (pięć) fotografii. 

3. Konkurs odbywa się dwóch kategoriach: 



a. Filmy wykonane za pomocą telefonu komórkowego lub za pomocą innych 
technik video; 

b. Fotografie wykonane za pomocą telefonu komórkowego lub apartu 
fotograficznego; 

4. Film nagrany za pomocą telefonu komórkowego powinien spełniać następujące 
wymagania: 

a. maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu wynosi 10 minut.  
b. film powinien posiadać rozdzielczość powyżej 720 x 576 pikseli; należy 

zapisać go w formacie mov,  mp4  lub avi. 
5. Fotografie powinny być w rozdzielczości 720 x 576 pikseli i nie przekraczać 5 MB i 

należy zapisać je w formacie JPG.  
6. Filmy oraz fotografie nie mogą być nigdzie wcześniej prezentowane, nagrodzone ani 

wyróżnione. 
7. Zgłoszenia filmu lub fotografii do konkursu dokonuje się poprzez wysłanie go razem z 

oświadczeniem Zał. nr 1 (lub Zał. nr 2) na adres mailowy tvpkielceinf@gmail.com w 
temacie maila wpisując Kadry z Wakacji.  

 
III.  Zgłaszanie prac 
 

1. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 (pięć) fotografii, 2 (dwie) relacje 
video. 

2. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące 
informacje: 

 
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres), 
• numer telefonu, adres e-mail, 
• tytuł fotografii – wraz z opisem miejsca, zdarzenia, osoby na fotografii, sytuacji  
• plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, 

Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny 
• datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 

01.05.2017 r.) 
• tytuł relacji video – wraz z opisem miejsca, zdarzenia, osoby/osób w relacji, sytuacji 
• plik zawierający film podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem video np. 

Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez urządzenie rejestrujące 
• datę i miejsce wykonania filmu (data zrobienia video nie może być starsza niż 

01.05.2017 r.) 
 

 
2. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 września 2017 r. 
3. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach 

odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na 
globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne 
zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań 
konkursowych zostanie zdyskwalifikowane. 

4. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych 
konkursach. 

5. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy. 



6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 
7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

 
Zamieszczenie fotografii i relacji video w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi 
przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć 
wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora jak i w programach 
przez niego emitowanych w TVP S.A.  
Organizator  zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych 
i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach 
związanych z konkursem. 
 
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że: 

1. nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą 
naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca 
prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na 
fotografiach/filmach, i uprawnienia do wyrażania zgody na zasadzie art. 81 ust. 1 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z 
dnia 2017.05.05) na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 
7. powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca 
zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w 
związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
organizatora konkursu fotograficznego w celach wynikających z regulaminu tego 
konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). 

 
 
IV.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 
 
1.Wszystkie zdjęcia i relacje video nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego 
przez Organizatora.  
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę poczucie 
humoru, pomysłowosć, wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii 
orazrelacji video.  
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie 
miejsce. 
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas 
obrad. 
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą 
elektroniczną. 
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach TVP3 Kielce jak i na Facebookowym fanpagu 
TVP3 Kielce.  
8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas 
specjalnego programu telewizyjnego w studiu TVP3 Kielce, który odbędzie się Kielcach w 
siedzibie TVP3 Kielce do końca pażdziernika 2017r.  
 
V.    Nagrody 



 
Nagrody funduje TVP3 Kielce oraz sklep Decathlon w Kielcach – są to kupony prezentowe 
na sprzęt i odzież sportową do sklepu Decathlon Kielce. 
 
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody w dwóch kategoriach oddzielnie 

Fotografia i Relacja Video:  
•  za zajęcie I miejsca – kupon na zakupy w sklepie Decathlon o wartosci 350 zł., 

 dyplom i prezentacja pracy na antenie TVP3 Kielce oraz na Facebooku TVP3 Kielce  
• za zajęcie II miejsca – kupon na zakupy w sklepie Decathlon o wartosci 200 zł., dyplom 

i prezentacja pracy na antenie TVP3 Kielce oraz na Facebooku TVP3 Kielce 
• za zajęcie III miejsca – kupon na zakupy w sklepie Decathlon o wartosci 100 zł., 

dyplom i prezentacja pracy na antenie TVP3 Kielce oraz na Facebooku TVP3 Kielce  
2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród. 
 
VI.  Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach 
Konkursu jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 
17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987. 

2. Uczestnik konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych, w celu jego realizacji, przy czym osoba 
niepełnoletnia wyraża tę zgodę wyłącznie za zgodą swojego opiekuna prawnego. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w 
Konkursie. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych 
osobowych, a nadto żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 
nieprawdziwe lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

4. Administrator danych uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych 
Zamawiającego jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Dane 
osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. 

 
 
VII.  Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej TVP3Kielce  
2. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2017 roku.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
4. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach 

losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.) 
5. Zgłoszenie fotografii i relacji video do Konkursu i wysłanie Formularza 

Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 
warunków niniejszego regulaminu. 

6. Osobom zainteresowanym udziałem w konkursie wszelkich informacji udzielają 
pracownicy promocji TVP3 Kielce, e-mail: promocja.kielce@tvp.pl  

 
 
 



Załącznik nr 1 
 

…………………………………………… 
                                                                        (miejsce, data) 

  
 

Oświadczenie uczestnika konkursu fotograficznego  
„Wakacje w kadrze”  

 
Ja …………………………….……………………………………………….. legitymujący się 
dowodem osobistym o numerze ………………………………………….. urodzony/a w dniu 
………………………………………… w ……………………………….…………… 
PESEL: …………………………………………. 
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….. 
 
1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych fotografii. Nadesłane przeze mnie prace 

nie były publikowane, a także nie brały udziału w żadnym innym konkursie oraz nie 
były i nie są obciążone prawami autorskimi lub innymi prawami osób trzecich. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora 
konkursu fotograficznego w celach wynikających z regulaminu tego konkursu do 
momentu rozstrzygnięcia konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu fotograficznego 
„Wakacje w kadrze”, organizowanego przez TVP 3 Kielce w Kielcach i akceptuję 
wszystkie jego postanowienia. 

4. Udzielam TVP3 Kielce oraz TVP S.A., organizatorowi konkursu fotograficznego 
„Wakacje w kadrze”, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem udzielania 
sublicencji do wykorzystywania wszystkich nadesłanych przeze mnie prac w każdym 
miejscu, na następujących polach eksploatacji: 

� utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w tym wytwarzanie każdą dostępną 
techniką egzemplarzy utworu,  

� wprowadzanie do pamięci komputera,  
� publiczne prezentowanie, w tym wystawianie, wyświetlanie, nadanie za 

pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną oraz 
Internet. 

 
 
 

..………………………………… 
 (czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

…………………………………………… 
                                                                                                           (miejsce, data)  

 
 

Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział  
w konkursie „Wakacje w kadrze” 

 
 
Ja ………….…………………………….……………………………………………….. 
legitymujący się dowodem osobistym o numerze ………………………………….. 
urodzony/a w dniu ……………………………. w ……………………………….…… 
będący/a  prawnym  opiekunem ............................................................................  
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział podopiecznego w konkursie filmowo -
fotograficznym „ Wakacje w kadrze”, organizowanym przez TVP 3 Kielce, i akceptuję 
wszystkie jego postanowienia. 
 
 
 

….………………………………… 
                                                                                                                     (podpis) 

  
 


