
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Socjologicznej 

„PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA W PANDEMII. SPOTKANIA BLISKIE I ODLEGŁE.” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (KNSS). 

2. Konkurs ma charakter otwarty. 

3. Prace należy nadesłać do dnia 22.05.2021r. godz. 23:59 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 07.06.2021r.  

5. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej KNSS 

(www.knss.kolonaukowe.uksw.edu.pl) oraz na stronie KNSS na portalu Facebook: 

https://www.facebook.com/spoleczniak.uksw. 

6. Laureaci zobowiązani są do przesłania w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu adresu 

korespondencyjnego, na który mają zostać przesłane nagrody. Adres należy przesłać na 

oficjalny e-mail konkursu: konkurs.socjologiczny2021@gmail.com. 

7. Nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania 

adresu laureata konkursu. 

UCZESTNICY  

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełniają warunki niniejszego regulaminu. 

Konkurs nie wymaga posiadania statusu studenta oraz dyplomu z zakresu socjologii.  

2. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są jego organizatorzy.  

3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace, które nie brały udziału we 

wcześniejszych edycjach konkursu. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego 

Uczestnika. 

ZASADY KONKURSU 

1. Zadaniem Uczestników jest wykonanie fotografii, która będzie nawiązywała do tematu 

przewodniego konkursu oraz przesłanie jej wraz z tytułem oraz (opcjonalnie) opisem do 400 

znaków.  

2. Celem jest odtworzenie tematu konkursu za pomocą technik fotograficznych. 

3. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 

ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:  

• Konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, korekcję kolorów 

(nakładanie kolorowych filtrów) itp.; 

• Korekcję polepszającą jakość zdjęcia (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie); 

• Wykorzystanie w pracy 2 fotografii na zasadzie kontrastu, przy czym obie prace 

powinny zostać wykonane przez samego Uczestnika 

4. Nie będą akceptowane prace:  

• W których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 

graficznej; 

• Powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże itp.). 

NADSYŁANIE PRAC 

1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na oficjalny adres mailowy konkursu: 

konkurs.socjologiczny2021@gmail.com. Plik powinien być podpisany nazwiskiem Uczestnika. 

Do zdjęcia należy dołączyć formularz zgłoszeniowy: tytuł zdjęcia i (opcjonalnie) krótki 

komentarz.  

2. Prace muszą spełniać następujące kryteria: 

• Minimalne wymiary 1200x800px, zapis w formacie JPG; 

 

http://www.knss.kolonaukowe.uksw.edu.pl/
https://www.facebook.com/spoleczniak.uksw


JURY 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez KNSS. 

2. Skład Jury: 

• Dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie, socjolog   

• Dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW, socjolog 

• Dr Marcin Zarzecki, UKSW, socjolog 

• Dr Łukasz Rogowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, socjolog 

• Dr Joanna Wróblewska-Skrzek, UKSW, socjolog 

• Grzegorz Klatka, fotograf, reporter, wykładowca 

3. Jury zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zdjęć nie odwzorowujących lub nierealizujących 

tematu konkursu lub niespełniających Regulaminu. Z udziału w konkursie mogą zostać 

wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). 

Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się daty, znaki wodne, podpisy, ramki. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

NAGRODY 

1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I oraz II miejsca. 

I miejsce: Aparat FUJIFILM Instax Mini LiPlay 

II miejsce: Czytnik e-booków AMAZON Kindle Touch 

2. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac konkursowych oświadcza, że: 

• Akceptuje niniejszy Regulamin; 

• Jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział w powstawaniu pracy 

(modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w konkursie oraz publikację. 

Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać 

skierowane do Organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik konkursu; 

• Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z 

ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr.133 poz.833 z póz, 

zm.; 

• Udziela Organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawiającej 

Organizatora do korzystania przez czas nieokreślony oraz bez ograniczeń terytorialnych 

z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególność obejmującej 

uprawnienie do: 

➢ Utrwalania;  

➢ Zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką 

drukarską; 

➢ Publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu w serwisie 

Facebook; 

➢ Wykorzystania we wszystkich materiałach oraz publikacjach związanych z 

promocją obecnej oraz kolejnych edycji konkursu. 

2. Organizator zobowiązuje się do publikacji prac zawsze z uwzględnieniem i zaznaczeniem 

autora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 


