
REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„NASZA STRA Ż POŻARNA” 
EDYCJA DZIEWIĘTNASTA 

 
 
1. Organizatorem jest Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie we 

współpracy z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  

w Warszawie oraz Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Pożarnictwa w Krakowie.  

2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący. 

3. Zakres terytorialny nadsyłanych zdjęć nie jest ograniczony. Zakres czasowy ograniczony do 

zdjęć wykonanych w latach 2013-2014. 

4. Konkurs rozgrywany będzie w jednej kategorii tematycznej: zdjęcia o tematyce pożarniczej, 

lecz w dwóch kategoriach wiekowych: 

KATEGORIA I : do lat 15, 

KATEGORIA II: powyżej lat 15. 

5. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac (tylko pojedyncze zdjęcia). 

6. Format zdjęć: minimalny - 15 cm na 21 cm,  maksymalny - 30 cm na 40 cm. 

7. Zdjęcia należy na odwrocie opatrzyć tytułem, numerem kategorii i godłem. 

8. Zdjęcia należy także dostarczyć w formie elektronicznej (jpg, bmp, rozdzielczość większa niż 

300 dpi) na nośniku CD, DVD lub na e-mail: kkociolek@sapsp.pl  

(w celu  publikacji w Internecie na stronie organizatorów oraz w elektronicznym katalogu 

Konkursu Fotograficznego). 

9. Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną godłem i numerem kategorii,  

a zawierającą kartę zgłoszenia, którą można odebrać w Szkole Aspirantów PSP  

w Krakowie (os. Zgody 18) lub u Współorganizatorów. Istnieje także możliwość pobrania kart 

zgłoszenia z Internetu (www.sitpkrakow.pl). Na karcie zgłoszenia zawarte są następujące 

informacje: 

- godło (takie samo jak na zdjęciach i kopercie), 

- kategoria wiekowa, 

- imię i nazwisko Autora, 

- adres Autora (z kodem pocztowym), 

- telefon lub telefony kontaktowe, e-mail, 

- wiek Autora, 

- tytuł i opis pracy: gdzie i kiedy dane zdjęcie zostało wykonane, co przedstawia ..., 



- oświadczenie Autora, że informacje zawarte na karcie uczestnictwa są prawdziwe oraz że 

sam wykonał zdjęcie, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

potrzeb konkursu fotograficznego i podpis Autora.  

Kartę zgłoszenia zawierającą powyższe dane można także wykonać własnoręcznie. 

10. Zdjęcia przekazywane na konkurs muszą dotrzeć do organizatorów do dnia 1 października 

2014 r. (data stempla pocztowego nie ma znaczenia). Zdjęcia należy wysyłać na adres:  

st. bryg. Krzysztof T. Kociołek, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, os. Zgody 18, 

31-951 Kraków (kontakt tel.: 12 6460251, fax 12 6460118, e-mail: kkociolek@sapsp.pl), albo 

dostarczyć osobiście. Na kopercie ze zdjęciami należy umieścić dopisek: KONKURS 

FOTOGRAFICZNY. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w grudniu 2014 r. 

11. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłek 

nadesłanych drogą pocztową. 

13. Ocenę zdjęć, podziału nagród i wyboru zdjęć na wystawę dokona powołane przez 

Organizatorów Jury. Decyzje Jury będą ostateczne. 

14. Jury przyzna dyplomy oraz nagrody fundowane przez Organizatorów i Sponsorów.  

15. Prace niespełniające wymagań Regulaminu (nie podpisane, bez karty zgłoszenia, 

niewłaściwy format, itp...) nie będą brać udziału w konkursie. 

16. Zdjęcia nadesłane na konkurs po cyklu ekspozycji pozostaną w archiwum Organizatorów. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystywania nadesłanych zdjęć do 

popularyzacji Konkursu Fotograficznego w prasie, telewizji, Internecie, na nośnikach 

elektronicznych i w innych środkach przekazu. W przypadku innych publikacji uzyskane 

honoraria zostaną przekazane Autorom.      

 

Komitet Organizacyjny 


