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REGULAMIN KONKURSU 

 „WSPOMNIENIA O CHOCIANOWSKIEJ KOLEI” 

 

§1 

 Organizatorem konkursu „WSPOMNIENIA O CHOCIANOWSKIEJ KOLEI”, 

zwanego dalej Konkursem, jest Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie, zwane 

dalej Organizatorem.  

§2 

Celem konkursu jest ukazanie poprzez starą fotografię m.in.: dworca PKP                                

w Chocianowie, zdjęć rodzinnych lub pracujących ludzi na chocianowskim PKP, stacji 

PKP Chocianów, torów kolejowych w Chocianowie i wszystkiego co związane jest                        

z koleją w Chocianowie. Nadesłane fotografie po weryfikacji mogą zostać wyświetlane 

na telebimie podczas historycznego otwarcia kolei w Chocianowie, a także mogą zostać 

zamieszczone                               w materiałach promocyjnych. 

§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Powiatu Polkowickiego, którzy ukończyli 

18 r.ż.  

2. Na konkurs należy przesłać wyłącznie zeskanowane stare fotografie, najlepiej                          

w jakości minimum 600 dpi.  

3. Do konkursu można zgłaszać dowolną liczbę starych fotografii. 

4. Stare fotografie należy załączyć w komentarzu pod konkursowym postem w serwisie 

społecznościowym facebook na oficjalnym profilu Regionalnego Centrum Kultury                   

w Chocianowie. 

 5. Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest wysłanie w komentarzu 

zeskanowanej starej fotografii  (spełniające wymogi  §2) . 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 

§4 

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC 

1. Termin wysłania fotografii upływa 20 listopada 2022 r.  

2. Fotografie przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brać udział w konkursie. 

§5 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 22  listopada 2022 r., a wyniki zostaną 

przekazane poprzez serwis społecznościowy facebook. 

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Organizator. 

3. Komisja Konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę ilość nadesłanych 

zdjęć przez jednego uczestnika oraz zgodność zdjęć z tematem. 
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4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.  

5. Fotografie niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez 

Komisję. 

7. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu fotografii Komisja wybierze 5 

zwycięzców oraz zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.  

8. Laureaci Konkursu i osoby wyróżnione otrzymają od Organizatora bilety 

uprawniające do przejazdu pociągiem na trasie Chocianow-Legnica-Chocianów. 

Przejazd będzie miał miejsce w drugim tygodniu grudnia. O konkretnej dacie 

laureatów powiadomi Organizator. 

9. Nagrody dla laureatów i osób wyróżnionych zostaną wręczone w ustalonym przez 

Organizatora terminie, lecz nie później niż w dzień przejazdu.  

 

§6 

USTALENIA DODATKOWE 

 1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia fotografii konkursowych 

oświadcza, że przysługują mu do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone 

prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób 

sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec 

Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw 

wymienionych powyżej. 

 2. Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz 

Organizatora i gminy Chocianów do korzystania (w sposób nieograniczony 

czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach 

promocyjnych podejmowanych przez Organizatora i gminę Chocianów. 

3 Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego Regulaminu.  

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

6. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga 

Organizator. 


