
 

 
 

1. W konkursie brać udział mogą wszyscy studenci, absolwenci, wykładowcy i 

pracownicy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

2. W tym roku zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:  

A. „Moja definicja szczęścia ", 

B. „Najlepsze zdjęcie, jakie zrobiłem w 2021 roku”. 

3. Oceny wszystkich zdjęć dokona komisja powołana przez Szkołę Biznesu PW. 

Zdjęcia oceniane będą w sposób anonimowy. Ocena zostanie przeprowadzona 

według następujących kryteriów: 

a. kreatywność, 

b. pomysł, 

c. poprawność kompozycyjna, 

d. poprawność techniczna. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu po jednym zdjęciu w każdej z 

dwóch kategorii (tj. maksymalnie dwa zdjęcia). 

5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: 

a. przesłanie elektronicznej wersji zdjęcia (format jpg, rozmiar nie 

mniejszy niż 1024x758 pikseli), 

b. wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

6. Zgłoszenia i zdjęcia Uczestnicy mogą przesyłać pocztą elektroniczną na adres 

photo@biznes.edu.pl. 

7. Do konkursu dopuszczane są zarówno zdjęcia kolorowe, jak i czarno-białe. 

8. Zdjęcia, które otrzymały już jakąkolwiek nagrodę, w Szkole Biznesu PW lub w 

jakimkolwiek innym konkursie, nie mogą brać udziału w konkursie Photo Contest. 

 



 
 

9. Nadesłane zdjęcia: 

• W kategorii A: manipulacja obrazem jest dopuszczalna. Osoba biorąca 

udział w konkursie musi posiadać pełne prawa autorskie lub prawa do 

korzystania z przesłanych materiałów. 

• W kategorii B: manipulacja obrazem jest niedopuszczalna. Osoba 

przystępująca do konkursu musi być autorem nadesłanego zdjęcia. 

10. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik spełnia niniejsze 

warunki. 

11. Zjęcia reprodukowane mechanicznie, niezgodne z prawami autorskimi, 

nieczytelne, zniszczone lub przerobione zostaną uznane za nieważne. 

12. Zdjęcia, które zostaną uznane za obraźliwe lub nieodpowiednie, nie będą 

kwalifikować się do konkursu i ich zgłoszenia nie zostaną przyjęte. 

13. Obsługa konkursu fotograficznego nie ponosi odpowiedzialności za 

zagubione, spóźnione, nieprawidłowe lub źle skierowane zgłoszenia, ani za błędy 

w transmisji danych elektronicznych, awarie sprzętu lub inne problemy 

komunikacyjne związane z udziałem w konkursie. 

14. Wszystkie zdjęcia, które spełnią warunki konkursu i przejdą wstępną selekcję 

zostaną przesłane na stronę internetową w celu wzięcia udziału w dalszym etapie 

konkursu. 

15. Termin zgłoszeń do konkursu upływa dnia 12 grudnia 2021 roku. 

16. Statuetka „Moja definicja szczęscia” zostanie wręczona zwycięzcy w kategorii 

A. Statuetka „Najlepsze zdjęcie, jakie zrobiłem w 2021 roku” zostanie przyznana 

zwycięzcy w kategorii B. Dyplomy otrzymają osoby, które zajmą drugie i trzecie 

miejsce w każdej z kategorii konkursu. 

17. Szkoła Biznesu PW będzie miała prawo do wykorzystywania zdjęć w 

książkach, broszurach, plakatach, katalogach, kalendarzach, magazynach i 

publikacjach na stronach internetowych, z podaniem nazwiska właściciela 

zdjęcia. Ponadto, przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na 

wykorzystywanie swoich zdjęć na wystawach oraz w mediach do celów 

promocyjnych, z podaniem nazwiska właściciela zdjęcia. 

18. Wszystkie informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są wiążące dla 

uczestnika. Wszelkie zobowiązania prawne, które mogłyby wyniknąć z tych 

informacji, ponosi uczestnik. 

19. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w przeciągu trzech tygodni od dnia zakończenia 

konkursu. 



 
 

 

20. Zdjęcia, które zostaną uznane za niespełniające któregokolwiek z powyższych 

wymagań, zostaną zdyskwalifikowane. W takim przypadku wszelkie przyznane 

nagrody będą musiały zostać zwrócone komitetowi organizacyjnemu. 

21. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym do Konkursu 

Fotograficznego WUTBS 2021 na potrzeby Konkursu Fotograficznego w Szkole 

Biznesu PW (zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

22. Regulamin konkursu składa się z (22) punktów, w tym z niniejszego artykułu. 


