
Regulamin konkursu fotograficznego
„Wiki Lubi Zabytki”

Postanowienia ogólne

§ 1
Organizatorem  konkursu  fotograficznego  „Wiki  Lubi  Zabytki”,  zwanego  w  dalszej  części 
niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ul. Tuwima 95 pok. 
15, 90-031 Łódź, nr NIP 728-25-97-388, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2

1. Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

2. Partnerami Organizatora przy organizacji Konkursu są następujące organizacje i instytucje: 
Centrum  Cyfrowe  Projekt:  Polska,  Śląskie  Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  w 
Katowicach,  Stowarzyszenie  OpenStreetMap  Polska  oraz  serwis  internetowy 
Opencaching.pl.

§ 3
Konkurs  stanowi  polską  edycję  ogólnoeuropejskiego  projektu  „Wiki  Loves  Monuments” 
organizowanego przez Stowarzyszenie Wikimedia Holandia (Vereniging Wikimedia Nederland).

§ 4

Celem konkursu jest:
1. wzbogacenie  zasobów  przedsięwzięć  (projektów)  internetowych  powołanych  przez 

Wikimedia Foundation, Inc.,  zarejestrowaną zgodnie z prawem stanu Floryda w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, o fotografie zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej;

2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej jak największej liczby zabytków nieruchomych 
znajdujących  się  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  udostępnienie  jej  każdemu 
zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym, wybranym przez niego celu.

Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu

§ 5

Uczestnikiem Konkursu  może  zostać  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności 
prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność 
do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, która:

1. zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
2. podała do wiadomości Organizatora swój aktywny adres e-mail.

§ 6
1. Uczestnicy  Konkursu  mają  prawo  do  zachowania  anonimowości,  jednak  do  odebrania 

nagród  i  wyróżnień  w  Konkursie  konieczne  jest  przekazanie  na  wniosek  Organizatora 
następujących danych osobowych:
1. imienia i nazwiska;
2. adresu zamieszkania;
3. nr PESEL autora wyróżnionej Fotografii.

2. Przekazując wymienione w ust. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na 
ich przetwarzanie przez Organizatora w celu wręczenia nagród.

3. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania wymienionych w ust. 1 danych wyłącznie w 
celu wręczenia nagród w Konkursie.



Postanowienia dotyczące fotografii biorących udział w Konkursie

§ 7

1. Fotografie  biorące  udział  w  Konkursie,  zwane  dalej  „Fotografiami”,  nie  mogą  być 
nagrodzone  w  innych  konkursach  fotograficznych  przeprowadzonych  na  obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.

2. Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu oraz nie mogą być 
opublikowane  w  innych  miejscach,  włącznie  z  publicznie  dostępnymi  stronami 
internetowymi, przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.

3. Fotografie muszą być przesłane do Organizatora w okresie od 1 do 30 września 2011 roku 
poprzez formularz udostępniony na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, 
której dokładny adres URI zostanie podany do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia konkursu.

§ 8
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Fotografii 

na zasadach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 
Polska,  której  pełna  treść  dostępna  jest  pod  adresem  URI: 
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/>.

2. Uczestnicy  Konkursu  wyrażają  zgodę  na  nieograniczone  w  czasie  przechowywanie 
Fotografii  w  zasobach  przedsięwzięć  (projektów)  internetowych  powołanych  przez 
Wikimedia Foundation, Inc.

§ 9

1. Fotografie  muszą  być  przesłane  w  formacie  JPEG  oraz  posiadać  krótszą  krawędź  o 
wielkości co najmniej 1000 pikseli.

2. Fotografie  nie  mogą być opatrzone widocznymi i  niewidocznymi znakami wodnymi ani 
żadnymi  innymi  formami  podpisu  autora  bezpośrednio  na  Fotografiach.  Dopuszcza  się 
dodanie informacji o autorstwie Fotografii do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.

3. Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.

§ 10
1. Fotografie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów zabytków 

nieruchomych udostępnionych na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, 
której dokładny adres URI zostanie podany do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia Konkursu.

2. W opisie Fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku 
nieruchomego zgodnie z rejestrem, o którym mowa w ust. 1.

§ 11

Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w § 7–10 nie biorą udziału w 
Konkursie. 

Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród

§ 12

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników konkursu.
2. Komisja Konkursowa liczy 7 członków, spośród których:

1. dwóch członków reprezentuje wybranych przez Organizatora partnerów;
2. dwóch członków reprezentuje środowisko fotograficzne;
3. trzech  członków  reprezentuje  społeczność  przedsięwzięć  (projektów)  internetowych 

powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.



3. Dokładny skład osobowy Komisji podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w 
dniu rozpoczęcia Konkursu.

4. Komisja  Konkursowa obraduje zgodnie  z  przyjętym przez  siebie  Regulaminem,  którego 
treść zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.

§ 13

1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Fotografii spełniających warunki 
wymienione w § 7–10 wybierze:
1. do 10 fotografii wyróżnionych;
2. fotografie, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę;
3. do 10 fotografów, których ogólna jakość, unikalność i ilość nadesłanych do Konkursu 

fotografii zasługuje na wyróżnienie;
4. 1., 2. i 3. Nagrodę dla fotografów za ogólną jakość, unikalność i ilość nadesłanych do 

Konkursu fotografii.
2. Fundatorem Nagród i wyróżnień jest Organizator.

§ 14
1. Nagrody  i  wyróżnienia  w  Konkursie  zostaną  wręczone  na  uroczystości  zakończenia 

Konkursu, której dokładny termin zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w 
dniu zakończenia Konkursu.

2. W  przypadku  niezorganizowania  uroczystości  zakończenia  Konkursu,  Nagrody  i 
wyróżnienia przesłane zostaną wyróżnionym uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora 
do 3 tygodni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia 
Nagród.

§ 15

Nagrodzone  fotografie  i  informacje  o  nagrodzonych  fotografach  opublikowane  zostaną  na 
przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URI podany zostanie 
do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.

§ 16
1. Fotografie  wymienione  w §  13  ust.  1  pkt  1  zostaną  zgłoszone  do ogólnoeuropejskiego 

projektu  „Wiki  Loves  Monuments”  organizowanego  przez  Stowarzyszenie  Wikimedia 
Holandia (Vereniging Wikimedia Nederland).

2. Autorzy  fotografii  wyróżnionych  przez  Stowarzyszenie  Wikimedia  Holandia  mogą 
otrzymać  refundację  kosztów  wyjazdu  i  pobytu  na  ceremonii  rozdania  nagród  w 
ogólnoeuropejskim projekcie „Wiki Loves Monuments”.


