
Konkurs Fotograficzny TANIEC MOJE ŻYCIE 
 

Regulamin konkursu 
 
I. Organizator 
Organizatorem konkursu fotograficznego jest Studio Tańca JOY DANCE Szczecin, zwany dalej 
„Organizatorem”. 
 
II. Uczestnicy 
Konkurs ma charakter otwarty 
 
III. Kategorie wiekowe  
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:  
a) do 11 lat;  
b) 11 - 15 lat; 
c) powyżej 16 roku życia.  
 
IV. Celem konkursu jest: 
rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie tańca oraz fotografii.  
 
V. Zasady ogólne oraz technika wykonania prac:  
zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej taniec.  
 
Warunki uczestnictwa.  
 
1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie, wykonane w dowolnej 
technice, w formacie pliku w formacie JPG wysłanego na adres 
email: konkurs@joydance.pl lub poprzez formularz elektroniczny znajdującej się na stronie 
Konkursu: https://www.joydance.pl/konkurs-fotograficzny-2021 
 
2. Każde zdjęcie wysłane na poprzez e-mail powinno zawierać następujące dane: Imię i 
nazwisko, kategorię wiekową,  email, numer kontaktowy, pracę konkursową  oraz załączone 
skany podpisanych Oświadczeń, o których mowa w ust. 3 – 5 Regulaminu. 
 
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą 
rodziców/opiekunów prawnych (ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu Konkursu).  
 
4. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia 
w zakresie przekazania autorskich praw majątkowych oraz przetwarzania danych osobowych 
(ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu Konkursu). 
 
5. W przypadku, gdy na fotografii zgłoszonej do Konkursu przedstawiony jest wizerunek 
osoby, uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi 
pisemną zgodę tej osoby (rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich) 
na uczestnictwo w Konkursie oraz nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku 
(ZAŁĄCZNIK nr 3 do Regulaminu Konkursu). 
 
Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do 
Organizatorów Konkursu, a wynikłe ze złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą 
przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu. 
 

https://www.joydance.pl/konkurs-fotograficzny-2021


6. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia Uczestnika 
Konkursu o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu oraz jego zaakceptowaniem. 
 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji fotografii o treści powszechnie 
uznawanej za obraźliwą, naruszającą prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierającą 
treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o 
usunięciu takich treści będzie niepodważalna i ostateczna. 
 
8. Zgłoszone prace, również te niezakwalifikowane do Konkursu, stają się własnością 
Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować na rzecz 
osób fizycznych i prawnych.  
 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ na 
organizację Konkursu.  
 
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do 
czasu jego zakończenia.  
 
VI. Kryteria oceny  
Nadesłane fotografie zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 
Organizatora według następujących kryteriów:  
a) zgodności z tematem, techniką i wyznaczonym formatem,  
b) jasności przekazu,  
c) estetyki wykonania,  
d) oryginalności ujęcia tematu.  
 
VII. Terminy:  
Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy przekazać w formie elektronicznej 
do dnia 31 sierpnia 2021 r. na adres email: konkurs@joydance.pl lub za pomocą formularza 
na stronie: https://www.joydance.pl/konkurs-fotograficzny-2021 
 
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu:  

✓ Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  

✓ Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.  

✓ Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania tego samego miejsca dwóm lub 

więcej osobom oraz do przyznawania, według potrzeb, dodatkowych wyróżnień.  

✓ Informacja o terminie rozstrzygnięcia Konkursu i szczegółach wręczenia nagród będzie 

zamieszczona na stronie https://www.joydance.pl/konkurs-fotograficzny-2021  
Szczegółowe informacje na temat Konkursu udzielane są mailowo na adres 
konkurs@joydance.pl   
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